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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5020248-72.2019.4.02.5001/ES

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, ora impetrante, com
pedido de medida liminar, contra decisão da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
ora impetrada, nos autos do processo nº 0026368-37.2017.4.02.5051/ES (autos principais),
que consolidou o valor da multa diária arbitrada naquela demanda em R$ 27.500,00. Pugna,
ao final, pela suspensão da expedição de RPV no processo principal em que se determinou a
execução do pagamento de multa diária. Em definitivo, requer a exclusão da astreinte e, não
sendo o caso, a sua redução. 

O impetrante alega, na inicial, em síntese, que (i) não há razoabilidade na prévia
fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a
oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente, (ii) a cominação de multa
no corpo da decisão conduz à presunção de que a autarquia, ordinariamente, resiste ao
cumprimento de decisões judiciais, o que não ocorre, (iii) não se justifica, ante a ausência de
má-fé ou arbitrariedade da Administração, a cominação das multas processuais, motivo pelo
qual requer a exclusão da multa diária arbitrada na sentença, (iv) a Lei nº 8.213/1991
estabelece, em seu art. 41-A, § 5º,  o prazo de 45 dias para o cumprimento de obrigação de
pagar e a Lei nº 10.259/2001, 60 dias, conforme seu art. 17, o que se concluiu que o  prazo
fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida também a fixação e a
aplicação de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei, (v) a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no  sentido de que só é possível a
exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a
parte obrigada por sentença judicial (Enunciado nº 410), (vi) a decisão não mencionou se o
prazo era em dias úteis ou não, devendo prevalecer a primeira hipótese, (vii) o prazo, no caso,
é processual, ainda que a intimação tenha sido direcionada diretamente para a APSADJ,
(viii) é absolutamente pacífico na doutrina e na jurisprudência que a decisão que fixa
astreintes não preclui nem transita em julgado, (viii) o INSS, mesmo com enormes
dificuldades, conseguiu regularizar a situação de atraso do cumprimento das ordens
judiciais, após auxílio da Gerência de Minas Gerais, e, não obstante o atraso no
descumprimento da ordem, deve ser afastada a multa diária, e (ix) na eventualidade, caso
mantida a imposição de multa diária, haja vista a inexistência de preclusão, que pode ser
revista a qualquer tempo quando se torna excessiva, deve ser essa reduzida. 

Informações prestadas pela autoridade coatora de Evento 6. 

Manifestação da União de Evento 9. 

Manifestação do MPF de Evento 12. 
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VOTO

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

A decisão de Evento 3 deferiu a liminar pleiteada para suspender a expedição da
RPV emitida nos autos principais 0026368-37.2017.4.02.5051/ES, entendendo que a multa
diária ali arbitrada, em razão de atraso na implantação do benefício previdenciário, seria
excessiva, sob os seguintes fundamentos:

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

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

No caso concreto, a decisão proferida na ação principal (Evento 71) fixou o valor da multa
diária em R$500,00, depois  ela foi majorada para R$1.000,00 (Evento 82) e, em seguida, na
última intimação, ela foi fixada em R$100,00 (Evento 105). Todavia, não se verifica
razoabilidade nas multas fixadas em R$500,00 e R$1.000,00, devendo elas serem
reduzidas para R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, eis que esse é o parâmetro utilizado
por TR/ES em casos semelhantes. Assim, a multa diária a ser aplicada em todo o período de
atraso no cumprimento da liminar deve ser de R$100,00.

Não há dúvida de que houve atraso no cumprimento da tutela provisória de urgência deferida
na sentença que cominou a multa diária impugnada, tanto é verdade que o próprio INSS, na
inicial, não formula tese em sentido diverso; pelo contrário, admitiu que a APSADJ foi
intimada em 23/1/2019 e a decisão foi cumprida somente em 2/4/2019.

Considerando que, em sede de cognição sumária não exauriente, não há como, de pronto,
retificar o quantum exequendo, sendo cabível, por ora, apenas a suspensão/bloqueio da RPV.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão/o bloqueio da Requisição
de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da ação 0026368-
37.2017.4.02.5051/ES, para que, após a manifestação da autoridade coatora, seja reapreciado
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o valor real a ser executado, conforme a resposta, nos termos da fundamentação. (...)

Como se observa, a decisão supracitada já analisou bem as alegações da parte
impetrante e os elementos dos autos, chegando à conclusão de que deveria ser reduzida a
multa diária arbitrada na ação principal, em razão de atraso no cumprimento da implantação
do benefício. Mostra-se, portanto, desnecessário reiterar os fundamentos da decisão, cujos
fundamentos serão tomados como razões de decidir para determinar a redução da multa diária
para R$100,00. 

Voto por conceder a segurança pleiteada para determinar a redução da multa
diária arbitrada na ação 0026368-37.2017.4.02.5051/ES para R$100,00 (cem reais), com a
retificação do RPV expedido pelo juízo a quo. Consequentemente, ratifico a medida liminar
de Evento 3. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do
STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000369523v7 e do código CRC 151b7f79.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:54
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5018073-08.2019.4.02.5001/ES

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

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, ora impetrante, com
pedido de medida liminar, contra decisão da 3ª Juizado Especial de Vitória/ES, ora impetrada,
nos autos do processo nº 5011094-64.2018.4.02.5001/ES (autos principais), que consolidou o
valor da multa diária arbitrada naquela demanda em R$ 3.800,00. Pugna, ao final, pela
suspensão do curso do processo principal em que se determinou a execução do pagamento de
multa, inclusive com expedição de RPV. Em definitivo, requer a exclusão da astreinte e, não
sendo o caso, a sua redução. 

O impetrante alega, na inicial, em síntese, que (i) não há razoabilidade na prévia
fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a
oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente, (ii) a cominação de multa
no corpo da decisão conduz à presunção de que a autarquia, ordinariamente, resiste ao
cumprimento de decisões judiciais, o que não ocorre, (iii) não se justifica, ante a ausência de
má-fé ou arbitrariedade da Administração, a cominação das multas processuais, motivo pelo
qual requer a exclusão da multa diária arbitrada na sentença, (iv) a Lei nº 8.213/1991
estabelece, em seu art. 41-A, § 5º,  o prazo de 45 dias para o cumprimento de obrigação de
pagar e a Lei nº 10.259/2001, 60 dias, conforme seu art. 17, o que se concluiu que o  prazo
fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida também a fixação e a
aplicação de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei, (v) a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no  sentido de que só é possível a
exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a
parte obrigada por sentença judicial (Enunciado nº 410), (vi) a decisão não mencionou se o
prazo era em dias úteis ou não, devendo prevalecer a primeira hipótese, (vii) o prazo, no caso,
é processual, ainda que a intimação tenha sido direcionada diretamente para a APSADJ,
(viii) é absolutamente pacífico na doutrina e na jurisprudência que a decisão que fixa
astreintes não preclui nem transita em julgado, (viii) o INSS, mesmo com enormes
dificuldades, conseguiu regularizar a situação de atraso do cumprimento das ordens
judiciais, após auxílio da Gerência de Minas Gerais, e, não obstante o atraso no
descumprimento da ordem, deve ser afastada a multa diária, e (ix) na eventualidade, caso
mantida a imposição de multa diária, haja vista a inexistência de preclusão, que pode ser
revista a qualquer tempo quando se torna excessiva, deve ser essa reduzida  para R$ 50,00 por
dia, pois este tem sido o valor máximo considerado razoável pela jurisprudência. 

Manifestação da autoridade coatora de Evento  7 aduzindo que o valor a ser
executado, com a redução da multa diária para R$100,00, é de R$3.600,00.

Manifestação da União de Evento 9.
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VOTO

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

A decisão liminar de Evento 3 entendeu que caberia a redução da multa diária
arbitrada na ação principal de n. 5011094-64.2018.4.02.5001/ES, pelos seguintes
fundamentos:

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

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

No caso concreto, verifica-se razoabilidade no valor da multa diária cominada, não havendo
reparo a fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Ocorre que o juízo a quo majorou o valor  da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais) em
11/6/2019, uma vez que, até aquele momento, a autarquia não havia cumprido ainda a
diligência, todavia não se mostra razoável tal majoração, sendo já suficiente o valor
anteriormente arbitrado. 

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

A decisão proferida no processo n. 50110946420184025001, ora impugnada, entendeu que a
parte autora, ora impetrada, faria jus ao recebimento do valor consolidado em R$3.800,00 em
razão de descumprimento da ordem judicial, pelo INSS, conforme fundamentos a seguir
transcritos:

(...) A parte autora impugnou os cálculos apresentados pelo INSS, tendo em vista que não
contemplaram a multa aplicada nos eventos 25 e 30.
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De fato, o despacho proferido no evento 25 arbitrou multa de R$ 100,00 por dia útil civil caso
a APSADJ não implantasse o benefício da parte autora. O despacho também consignou que a
multa começaria a ser aplicada a partir da intimação da APSADJ.

Além disso, diante da inércia do réu, o despacho proferido no evento 30 revisou o valor da
multa para R$ 200,00 por dia útil civil, consignando que a multa majorada começaria a
incidir a partir da nova intimação da APSADJ.

A APSADJ foi intimada do evento 25 em 10/05/2019 (evento 27) e do evento 30 em 21/06/2019
(evento 32). A informação sobre o cumprimento da ordem só ocorreu em 27/6/2019 (evento
33).

Entre a data da intimação do despacho do evento 25 e a data da intimação do despacho que
majorou o valor da multa, transcorreram 30 dias úteis de mora, o que equivale a R$ 3.000,00
de multa. 

Entre a data da intimação do despacho que majorou o valor da multa e a data da informação
sobre o cumprimento da ordem, transcorreram 4 dias úteis de mora, o que equivale a R$
800,00 de multa. 

 O valor total de R$ 3.800,00 correspondente à multa deverá ser direcionada em favor da
parte autora que suportou o prejuízo com a demora do INSS.

Isto posto, determino que na RPV a ser expedida em favor da parte autora seja acrescentado o
valor de R$ 3.800,00 a título de multa pelo descumprimento de ordem judicial.

Intimem-se as partes.Intime-se o MPF. Comunique-se ao TCU o prejuízo aos cofre públicos
causado pelo descumprimento reitarado de ordens judiciais.

Decorrido o prazo de dez dias, expeça-se a RPV. (...)

Compulsando os autos principais, nota-se que a sentença, proferida em 13/12/2018,
determinou o cumprimento da tutela provisória de urgência em 30 dias. A  APSADJ foi
intimada em 19/12/2018 (com termo final em 28/2/2019). Em razão de descumprimento da
ordem, o magistrado a quo, em 3/5/2019, arbitrou multa diária de R$100,00 com incidência a
partir da nova intimação da APSADJ, que foi intimada em 14/5/2019 (em 11/6/2019, houve
majoração da multa diária para R$200,00). Ocorre que a autarquia cumpriu a ordem somente
em 27/6/2019. Assim, de 14/5/2019 a 27/6/2019, houve o transcurso de 30 dias úteis. O valor
consolidado, para fins de execução, é, portanto, de 14/5/2019 a 27/6/2019, de R$3.000,00.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão/o bloqueio da Requisição
de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da
ação 50110946420184025001, para que, após a manifestação da autoridade coatora, seja
reapreciado o valor real a ser executado, conforme a resposta, nos termos da fundamentação.
(...)

Como se observa, a decisão liminar bem analisou as alegações do impetrante e
os documentos dos autos principais (5011094-64.2018.4.02.5001/ES), chegando à conclusão
de que a autarquia faria jus à redução da multa diária arbitrada naquela demanda para
R$100,00/dia, ante a exorbitância do valor fixado, consolidando o valor a ser executado em
R$ 3.000,00, tendo em vista o atraso de 30 dias úteis para cumprimento da tutela antecipada. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 2

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=processo_selecionar&acao_retorno=processo_consultar&num_processo=50151669420184025001&hash=fae0d4366c34344bd1d18265a603cb2c
https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=processo_selecionar&acao_retorno=processo_consultar&num_processo=50110946420184025001&hash=c016f2854812b321d176d38a34288b15


20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 7/466

5018073-08.2019.4.02.5001 500000333023 .V10 JES10515© JES10515

Dessa forma, mostra-se desnecessário reiterar os fundamentos da decisão
supracitada com relação ao valor da astreinte, os quais serão tomados, como razões de
decidir, para determinar  a redução da multa diária arbitrada na ação 5011094-
64.2018.4.02.5001/ES para R$100,00/dia. 

No que tange à consolidação do valor a ser executado em desfavor do
impetrante, a autora coatora, em seu ofício de Evento 7, esclareceu que o valor a ser
executado, na verdade, é de R$ 3.600,00, conforme fundamentos a seguir:

(...) O INSS impetrou Mandado de Segurança perante essa Egrégia Turma Recursal com a
finalidade de que seja cassada a decisão que aplicou multa de R$ 3.800,00 em desfavor da
autarquia, nos autos do Processo nº 5011094-64.2018.4.02.5001, em favor da parte autora.

Conforme já interpretado por Vossa Excelência nos autos do Mandado de Segurança, a multa
só foi arbitrada porque o INSS, através de sua Agência encarregada de cumprir as ordens
judiciais, não cumpriu o acordo homologado naquele processo.

Inicialmente foi conferido à Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas
Judiciais - APSADJ, um prazo de trinta dias úteis para cumprir a sentença que homologou o
acordo. O prazo da primeira intimação ocorrrida ainda em dezembro/2018, expirou em
28/2/2019 (conforme evento 22 dos autos originários), sem que a obrigação fosse cumprida ou
mesmo apresentado alguma justificativa plausível para não fazê-lo.

Como é praxe da secretaria do juizado, foram várias as tentativas de obter o cumprimento do
acordo, seja por telefone ou por e-mail. Foi só após esgotados todos os meios amigáveis que
em maio/2019 este juízo proferiu decisão cominando multa de R$ 100,00 por dia, caso o
benefício em questão não fosse implantado.

Daquela decisão, a APSADJ foi intimada espontaneamente em 10/5/2019 (conforme evento
27):

Decorrido um mês, novamente sem que a obrigação fosse cumprida ou mesmo apresentado
alguma justificativa plausível para não fazê-lo, foi proferida nova decisão elevando a multa
para R$ 200,00 por dia (vide evento 30).

Dessa segunda decisão a APSADJ foi intimada em 21/6/2016, conforme evento 32.

Finalmente, em 27/6/2019, a APSADJ informou nos autos a implantação do benefício.

Diante desse contexto, o valor para arbitração de multa deve levar os seguintes parâmetros:

Para a multa diária de R$ 100,00 o período de 10/5/2019 (data em que a APSADJ foi
intimada) a 20/6/2019 (data anterior a intimação da segunda decisão), assim discriminado:
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DIAS VALOR

10/5 100,00

11/5 Sábado

12/5 Domingo

13/5 100,00

14/5 100,00

15/5 100,00

16/5 100,00

17/5 100,00

18/5 Sábado

19/5 Domingo

20/5 100,00
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21/5 100,00

22/5 100,00

23/5 100,00

24/5 100,00

25/5 Sábado

26/5 Domingo

27/5 100,00

28/5 100,00

29/5 100,00

30/5 100,00

31/5 100,00

1º/6 Sábado
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2/6 Domingo

3/6 100,00

4/6 100,00

5/6 100,00

6/6 100,00

7/6 100,00

8/6 Sábado

9/6 Domingo

10/6 100,00

11/6 100,00

12/6 100,00

13/6 100,00
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14/6 100,00

15/6 Sábado

16/6 Domingo

17/6 100,00

18/6 100,00

19/6 100,00

20/6 Feriado

Total R$ 2.800,00

Para a multa diária de R$ 200,00 o período de 21/6/2019 (data em que a APSADJ foi
intimada) a 26/6/2019 (data anterior à comunicação de cumprimento da segunda decisão),
assim discriminado:

DIA VALOR

21 * 200,00

22 Sábado

23 Domingo

24 200,00

25 200,00
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26 200,00

Total R$ 800,00

* prazo suspenso da Justiça Federal (TRF2-PTP-2018/00846, DE 18 DE DEZEMBRO DE
2018), mas a decisão registrou multa por dia útil civil, com ou sem expediente judiciário, com
base no art. 537 do CPC.

Isso totaliza exatos R$ 3.600,00, conforme, data venia, decisão proferida no processo
originário.

Em resumo, a primeira intimação da APSADJ para implantar o benefício ocorreu em
17/12/2018 (vide evento 22). Em contrapartida, a implantação só ocorreu 27/6/2019 (vide
evento 33), seis meses depois.  (...) 

Como se observa, assiste razão ao juízo a quo (autoridade coatora), devendo ser
consolidado o valor a ser executado de R$3.600,00. 

Voto por conceder a segurança pleiteada para determinar a redução da multa
diária arbitrada na ação  5011094-64.2018.4.02.5001/ES para R$100,00 (cem reais),
consolidando o débito em desfavor do INSS, por atraso no cumprimento da tutela antecipada,
em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com a retificação da RPV expedida pelo juízo a
quo. Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento 3. Isenção de custas. Sem
condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25
da Lei 12.016/2009).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333023v10 e do código CRC 1a856d1f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:54
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5018074-90.2019.4.02.5001/ES

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

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, ora impetrante, com
pedido de medida liminar, contra decisão da 3ª Juizado Especial de Vitória/ES, ora impetrada,
nos autos do processo nº 5015166-94.2018.4.02.5001/ES (autos principais), que consolidou o
valor da multa diária arbitrada naquela demanda em R$ 1.400,00. Pugna, ao final, pela
suspensão do curso do processo principal em que se determinou a execução do pagamento de
multa, inclusive com expedição de RPV. Em definitivo, requer a exclusão da astreinte e, não
sendo o caso, a sua redução. 

O impetrante alega, na inicial, em síntese, que (i) não há razoabilidade na prévia
fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a
oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente, (ii) a cominação de multa
no corpo da decisão conduz à presunção de que a autarquia, ordinariamente, resiste ao
cumprimento de decisões judiciais, o que não ocorre, (iii) não se justifica, ante a ausência de
má-fé ou arbitrariedade da Administração, a cominação das multas processuais, motivo pelo
qual requer a exclusão da multa diária arbitrada na sentença, (iv) a Lei nº 8.213/1991
estabelece, em seu art. 41-A, § 5º,  o prazo de 45 dias para o cumprimento de obrigação de
pagar e a Lei nº 10.259/2001, 60 dias, conforme seu art. 17, o que se concluiu que o  prazo
fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida também a fixação e a
aplicação de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei, (v) a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no  sentido de que só é possível a
exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a
parte obrigada por sentença judicial (Enunciado nº 410), (vi) a decisão não mencionou se o
prazo era em dias úteis ou não, devendo prevalecer a primeira hipótese, (vii) o prazo, no caso,
é processual, ainda que a intimação tenha sido direcionada diretamente para a APSADJ,
(viii) é absolutamente pacífico na doutrina e na jurisprudência que a decisão que fixa
astreintes não preclui nem transita em julgado, (viii) o INSS, mesmo com enormes
dificuldades, conseguiu regularizar a situação de atraso do cumprimento das ordens
judiciais, após auxílio da Gerência de Minas Gerais, e, não obstante o atraso no
descumprimento da ordem, deve ser afastada a multa diária, e (ix) na eventualidade, caso
mantida a imposição de multa diária, haja vista a inexistência de preclusão, que pode ser
revista a qualquer tempo quando se torna excessiva, deve ser essa reduzida  para R$ 50,00 por
dia, pois este tem sido o valor máximo considerado razoável pela jurisprudência. 

Decisão de Evento 3 deferindo a liminar requerida, para suspender a RPV
expedida nos autos da ação 5015166-94.2018.4.02.5001/ES.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Evento 6), em que o magistrado
afirma que transcorreram, na verdade, 14 dias úteis de mora. 
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Manifestação da União de Evento 9.

VOTO

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

A decisão liminar determinou a suspensão da RPV expedida nos autos
principais (5015166-94.2018.4.02.5001/ES), entendendo que a multa diária fixada pelo
magistrado teria sido exorbitante, sob os seguintes fundamentos:

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

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

No caso concreto, verifica-se razoabilidade no valor da multa diária cominada, não havendo
reparo a fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

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

A decisão proferida no processo n. 5015166-94.2018.4.02.5001/ES, ora impugnada, entendeu
que a parte autora, ora impetrada, faria jus ao recebimento do valor consolidado em
R$1.400,00 em razão de descumprimento da ordem judicial, pelo INSS, conforme fundamentos
a seguir transcritos:

(...) A parte autora impugnou os cálculos apresentados pelo INSS, tendo em vista que não
contemplaram a multa aplicada no evento 32.

De fato, o despacho proferido no evento 32 arbitrou multa de R$ 100,00 por dia útil civil caso
a APSADJ não implantasse o benefício da parte autora. O despacho também consignou que a
multa começaria a ser aplicada a partir da intimação da APSADJ.
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Apesar de a APSADJ ter sido intimada em 24/05/2019 (evento 34), a informação sobre o
cumprimento da ordem só ocorreu em 13/06/2019 (evento 40). Com isso, transcorreram 14
dias úteis de mora até o cumprimento da ordem de implantação do benefício, o que equivale a
R$ 1.400,00 de multa, que deverá ser direcionada em favor da parte autora que suportou o
prejuízo com a demora do INSS.

Isto posto, determino que na RPV a ser expedida em favor da parte autora seja acrescentado o
valor de R$ 1.400,00 a título de multa pelo descumprimento de ordem judicial. (...)

Compulsando os autos principais, nota-se que a sentença, proferida em 12/3/2019, determinou
o cumprimento da tutela provisória de urgência em 30 dias. A  APSADJ foi intimada em
26/3/2019 (com termo final em 13/5/2019). Em razão de descumprimento da ordem, o
magistrado a quo, em 15/5/2019, arbitrou multa diária de R$100,00 com incidência a partir
da nova intimação da APSADJ, que foi intimada em 29/5/2019. Ocorre que a autarquia
cumpriu a ordem somente em 13/6/2019. Assim, de 29/5/2019 a 13/6/2019, houve o transcurso
de 10 dias úteis e não 14 dias úteis. O valor consolidado, para fins de execução, é, portanto,
de R$1.000,00.

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

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão/o bloqueio da Requisição
de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da ação 5015166-
94.2018.4.02.5001/ES, para que, após a manifestação da autoridade coatora, seja reapreciado
o valor real a ser executado, conforme a resposta, nos termos da fundamentação. (...)

Todavia, conforme bem destacou a autoridade coatora, a APSADJ tomou
ciência, de forma espontânea, da decisão que arbitrou a multa diária em 24/5/2019 (e não
29/5/2019), conforme Evento 34 daqueles autos.  Dessa forma, transcorreram 14 dias úteis de
mora, consolidando-se o valor de R$ 1.400,00 a título de multa diária.

Quanto aos demais aspectos da decisão liminar, ela bem analisou as alegações
do impetrante e os documentos dos autos principais (5015166-94.2018.4.02.5001/ES),
chegando à conclusão de que a autarquia faria jus à redução da multa diária arbitrada naquela
demanda para R$100,00/dia, ante a exorbitância do valor fixado. 

Dessa forma, mostra-se desnecessário reiterar os fundamentos da decisão
supracitada, os quais serão tomados, como razões de decidir, para determinar  a redução da
multa diária arbitrada na ação 5015166-94.2018.4.02.5001/ESpara R$100,00/dia. 

Voto por conceder a segurança pleiteada para determinar a redução da multa
diária arbitrada na ação 5015166-94.2018.4.02.5001/ES para R$100,00 (cem reais),
consolidando o débito em desfavor do INSS, por atraso no cumprimento da tutela antecipada,
em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), com a retificação da RPV expedido pelo
juízo a quo. Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento 3. Isenção de custas.
Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art.
25 da Lei 12.016/2009).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332959v7 e do código CRC be6d8318.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:54
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5018069-68.2019.4.02.5001/ES

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

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, ora impetrante, com
pedido de medida liminar, contra decisão da 3ª Juizado Especial de Vitória/ES, ora impetrada,
nos autos do processo nº 5006968-68.2018.4.02.5001/ES (autos principais), que determinou o
pagamento de multa diária arbitrada naquela demanda em R$100,00 por dia útil entre
20/12/2018 a 12/3/2019 e de 9/5/2019 a 21/5/2019. Pugna, ao final, pela suspensão do curso
do processo principal em que se determinou a execução do pagamento de multa, inclusive
com expedição de RPV. Em definitivo, requer a exclusão da astreinte e, não sendo o caso, a
sua redução. 

O impetrante alega, na inicial, em síntese, que (i) não há razoabilidade na prévia
fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a
oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente, (ii) a cominação de multa
no corpo da decisão conduz à presunção de que a autarquia, ordinariamente, resiste ao
cumprimento de decisões judiciais, o que não ocorre, (iii) não se justifica, ante a ausência de
má-fé ou arbitrariedade da Administração, a cominação das multas processuais, motivo pelo
qual requer a exclusão da multa diária arbitrada na sentença, (iv) a Lei nº 8.213/1991
estabelece, em seu art. 41-A, § 5º,  o prazo de 45 dias para o cumprimento de obrigação de
pagar e a Lei nº 10.259/2001, 60 dias, conforme seu art. 17, o que se concluiu que o  prazo
fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida também a fixação e a
aplicação de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei, (v) a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no  sentido de que só é possível a
exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a
parte obrigada por sentença judicial (Enunciado nº 410), (vi) a decisão não mencionou se o
prazo era em dias úteis ou não, devendo prevalecer a primeira hipótese, (vii) o prazo, no caso,
é processual, ainda que a intimação tenha sido direcionada diretamente para a APSADJ,
(viii) é absolutamente pacífico na doutrina e na jurisprudência que a decisão que fixa
astreintes não preclui nem transita em julgado, (viii) o INSS, mesmo com enormes
dificuldades, conseguiu regularizar a situação de atraso do cumprimento das ordens
judiciais, após auxílio da Gerência de Minas Gerais, e, não obstante o atraso no
descumprimento da ordem, deve ser afastada a multa diária, e (ix) na eventualidade, caso
mantida a imposição de multa diária, haja vista a inexistência de preclusão, que pode ser
revista a qualquer tempo quando se torna excessiva, deve ser essa reduzida  para R$ 50,00 por
dia, pois este tem sido o valor máximo considerado razoável pela jurisprudência. 

Decisão de Evento 3 deferindo a liminar pleiteada na inicial para determinar a
suspensão/o bloqueio da Requisição de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos
autos da ação 5006968-68.2018.4.02.5001/ES, para que, após a manifestação da autoridade
coatora, fosse reapreciado o valor real a ser executado, conforme a resposta.
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Informações prestadas pela autoridade coatora de Evento 7 em que argumenta
que a multa só foi arbitrada porque o INSS, através de sua Agência encarregada de cumprir as
ordens judiciais, não implantou o benefício da parte autora no prazo estipulado por aquele
Juízo, sendo que as reiteradas omissões da Agência da Previdência Social de Atendimento à
Demanda Judicial - APSADJ em cumprir as ordens judiciais levaram ao arbitramento de
multa em favor da parte autora que suportou a demora no pagamento de sua verba
alimentícia.

Manifestação da União de Evento 9.

Manifestação do MPF de Evento 14.

VOTO

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

A decisão de Evento 3 entendeu que caberia a redução da multa diária arbitrada
na ação principal de n. 5006968-68.2018.4.02.5001/ES, deferindo a liminar pleiteada, na
inicial, no sentido de suspender/bloquear a RPV, sob os seguintes fundamentos:

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

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

No caso concreto, verifica-se razoabilidade no valor da multa diária cominada pela sentença,
não havendo reparo a fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Agora, resta saber se houve, de fato, atraso no cumprimento da tutela provisória de urgência
deferida na sentença que cominou a multa diária impugnada. 
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A decisão proferida no processo n. 5006968-68.2018.4.02.5001/ES, ora impugnada, entendeu
que a parte autora, ora impetrada, faria jus ao recebimento de multa diária de R$100,00 em
razão de descumprimento da ordem judicial, pelo INSS, conforme fundamentos a seguir
transcritos:

(...)  A autora requereu o pagamento retroativo ao período de 14/3/2019 a 31/3/2019, ao
argumento de que esse período não foi contemplado nos cálculos apresentados pelo INSS
(evento 66). 

O INSS não se manifestou sobre o pedido do autor (evento 70). 

A decisão do evento 76 não analisou o pedido do autor.

Decido.

O INSS formulou proposta de acordo no seguinte sentido (evento 16):

O acordo foi homologado judicialmente por sentença transitada em julgado.

O INSS apresentou os cálculos relativos ao período de 5/10/2018 a 13/3/2019 (evento 46,
OUT2).

Ocorre que por determinação judicial, o benefício foi restabelecido com DCB em 12/6/2018.
Essa decisão foi cumprida em 22/5/2019. 

Os valores retroativos ao período de 1º/3/2019 a 31/3/2019, bem como os valores retroativos à
data da cessação, em 6/7/2019, foram pagos pelo INSS (evento 82, INFBEN1).

Indefiro o requerimento da autora formulado no evento 66.

O prazo para APSADJ dar cumprimento ao acordo decorreu em 19/12/2018, sob pena de
multa diária de R$100,00. Após intimação judicial, a APSADJ cumpriu o acordo com DCB em
13/3/2019 (evento 34).

Em 4/4/2019, foi proferida nova decisão intimado a APSADJ para restabelecer o auxílio-
doença NB 31/621.951.719-2 mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o prazo de
45 após a sua reativação, oportunizando a autora requerer a prorrogação do benefício, caso
haja necessário. Foi mantido o arbitramento da multa em  R$ 100,00 por dia útil civil (com ou
sem expediente judiciário) com base no art. 537 do CPC (evento 43).

O prazo para APSADJ dar cumprimento a decisão proferida em 4/4/2019 decorreu em
8/5/2019. A APSADJ cumpriu a decisão em 22/5/2019 (evento 59).

O INSS deve apresentar os cálculos do valor correspondente a multa diária de R$100,00
retroativo aos dias úteis civis no período de 20/12/2018 a  12/3/2019 e de 9/5/2019 a
21/5/2019, cujo montante será pago mediante RPV para a parte autora.
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Intime-se o INSS para, em dez dias, apresentar os cálculos complementares.  (...)

Compulsando os autos principais, nota-se que a sentença, proferida em 11/12/2018,
determinou o cumprimento da tutela provisória de urgência em 30 dias. A  APSADJ foi
intimada em 19/12/2018 (com termo final em 28/2/2019). Em razão de descumprimento da
ordem, o magistrado a quo, em 8/3/2019, arbitrou multa diária de R$100,00 com incidência a
partir da nova intimação da APSADJ, que foi intimada em 19/3/2019, sendo que, nessa mesma
data, o órgão informou que teria cumprido a ordem. 

Em 4/4/2019, o juízo a quo, entendendo que, quando o comprovante de cumprimento da ordem
foi anexada aos autos pela APSADJ, o benefício já se encontrava cessado, motivo pelo qual a
parte autora não teve a oportunidade que requer a prorrogação do benefício, determinou
novamente a intimação da Agência para que restabelecesse o benefício por, pelo menos, 45
dias, arbitrando multa diária de R$100,00, com  incidência a partir da intimação da APSADJ,
o que se deu em 16/4/2019. Ocorre que a APSADJ cumpriu a decisão somente em 22/5/2019.

Assim, é devida a incidência de multa diária somente de 16/4/2019 a 22/5/2019,
correspondendo a R$2.300,00 (houve transcurso de 23 dias úteis). 

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

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão/o bloqueio da Requisição
de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da ação 5006968-
68.2018.4.02.5001/ES, para que, após a manifestação da autoridade coatora, seja reapreciado
o valor real a ser executado, conforme a resposta, nos termos da fundamentação. (...)

Como se observa, a decisão liminar bem analisou as alegações do impetrante e
os documentos dos autos principais, chegando à conclusão de que a autarquia não faria jus à
redução da multa diária arbitrada naquela demanda, ante a razoabilidade do valor fixado em
R$100,00, consolidando o valor a ser executado, todavia, em R$2.300,00, tendo em vista o
atraso de 23 dias úteis para o cumprimento da tutela antecipada. 

Dessa forma, mostra-se desnecessário reiterar os fundamentos da decisão
supracitada, os quais serão tomados como razões de decidir. 

Voto por conceder parcialmente a segurança pleiteada para consolidar o débito
em desfavor do INSS, por atraso no cumprimento da tutela antecipada, em R$ 2.300,00 (dois
mil e trezentos reais), com a retificação da RPV expedido pelo juízo a
quo. Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento 3. Isenção de custas. Sem
condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25
da Lei 12.016/2009).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000348421v9 e do código CRC caf82cf7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5001262-92.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (RÉU)

RECORRIDO: ADELIO NATAL SCARPAT (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. DNIT. DANOS A MOTOCICLETA EM
ESTRADA FEDERAL. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA VIA. FALTA DE SINALIZAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR
RAZOÁVEL (R$3.000,00). CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. RECURSO DO DNIT
CONHECIDO E IMPROVIDO.

 

Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou procedente em
parte a pretensão de condenação da União em danos morais e materiais decorrentes de danos
ao veículo causados em estrada federal.

 

Alegou a recorrente em síntese, que não há provas de que a foto apresentada aos
autos seja relativa a BR 101 e que não restou caracterizado os danos morais.
Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

VOTO

No caso concreto, parte autora apresentou diversas fotografias demonstrando a
existência do buraco na via, bem como a necessidade de substituição do pneu de sua
motocicleta e os danos causados ao veículo decorrentes do acidente.

 

 O DNIT é responsável pela manutenção, sinalização e conservação das vias que
estão sob sua administração. Como bem salientado na sentença, o fato é incontroverso e
gerou a responsabilidade objetiva do Estado na forma do artigo 37, §6º, da CF/88. Nada a ser
reparado nesse sentido.

 

No tocante à valoração dos danos morais, já se pronunciou o Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que o arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação,
“proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do autor e, ainda, ao porte
econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
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jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (STJ, RESP 243.093-RJ, j. 14.3.2000;
RESP 782966 / RS).

 

 Assim, na valoração do dano moral impera a subjetividade, uma vez que não há
na legislação de regência norma aplicável à espécie, fazendo com que os julgadores a
quantifiquem, levando-se em consideração o contorno fático-probatório do caso concreto, em
observância a critérios de adequação e proporcionalidade, de forma a ser garantida uma
compensação razoável pelos danos sofridos.

 

Entendo que o valor arbitrado mostra-se em harmonia com a jurisprudência
desta turma. No caso dos autos, tomando em consideração as peculiaridades do caso concreto,
concluo que a parte autora sofreu dano moral de grau leve, de modo que sua justa
compensação deve corresponder a, no máximo, 20 salários-mínimos.

 

Os abalos e transtornos sofridos pelos recorridos se amoldam com precisão ao
tipo prescrito no inciso I do referido enunciado.

 

 VOTO POR CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente em honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350082v2 e do código CRC 12b6c3cc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5002902-11.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: KATIA ROCHA JAVARINI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora  em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de contradição e omissão. Segundo a embargante,

a Contradição na decisão é revelada pelo fato de que a Embargante realiza periodicamente a
perícia revisional para a manutenção de seu benefício, no entanto, o reconhecimento da
necessidade de assistência de terceiros só fora reconhecido a partir de sua última perícia, ou
seja, a Embargante desde o ano de 2003, vem realizando perícias revisionais que são
obrigatórias a manutenção de seu benefício, em todas as perícias revisionais anteriores a
2018, o beneficio fora mantido, pelo fato de não ter ocorrido nenhuma alteração no quadro
clínico da beneficiária, entretanto, o reconhecimento ao direito só se deu a partir de 2018.

Além disso, suscita omissão quanto ao fato de que, na última perícia
realizada em 2018, não se analisou administrativamente o mérito da ação, ou seja, se ela
necessitava ou não de assistência de terceiros, sendo apenas uma perícia revisional para a
manutenção do benefício. Destaca que a perícia, para a concessão e implantação da
majoração de 25% no benefício, ocorreu em 16/11/2018, data em que a própria
autarquia reconheceu a necessidade de assistência de terceiros desde a data do requerimento,
deferindo a majoração desde 2002, conforme carta de deferimento anexa ao item 27.

VOTO

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

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão do termo inicial da
majoração dos 25% pleiteado pela parte autora, conforme trecho colacionado abaixo:

Pela leitura dos novos laudos médicos anexados aos autos, não é possível afirmar que a
autora dependia da ajuda de terceiros à época do primeiro requerimento administrativo, em
14/05/2002. Tal fato só resta comprovado pela perícia médica realizada pelo INSS em
20/07/2018.

Conclui-se, portanto pela manutenção do acréscimo de 25% na renda mensal da
aposentadoria por invalidez nº 124.547.089-0 a partir de 20/7/2018, uma vez que não há nos
autos documento que comprove a dependência do auxílio de terceiro em data anterior.
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A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão ou contradição. Ou seja, os
embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros
materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado,
uma vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000380014v15 e do código CRC e3b4566c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5008035-68.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: GEYSON NICOLINI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo  INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 35) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) a impossibilidade acumulação
do adicional de irradiação ionizante com a gratificação por trabalhos com raios-x, (ii) a
constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, (iii) o disposto no art. 927, §§ 3° e 4°, do
CPC, (iv) a concessão de efeito suspensivo  da decisão do STF no RE 870.947 e (iv) o termo
inicial dos juros de mora.

VOTO

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

A decisão embargada tratou da questão da possibilidade de cumulação do
adicional de irradiação ionizente com a gratificação por trabalhos com raio-x, conforme
fundamentos a seguir transcritos:

(...) Quanto a possibilidade de acumulação de referidos adicionais, me alinho ao entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que entende pela possibilidade, conforme se
verifica do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X
E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA.
ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. Avaliar se a produção de determinada prova requerida pela parte é ou não indispensável
para a solução da lide, no caso, requisita a análise do contexto fático-probatório dos autos,
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

2. A argumentação calcada no princípio da isonomia, para fins de equiparação do percentual
devido a título de adicional de insalubridade entre servidores estatutários e celetistas, não
pode ser examinada em sede de recurso especial, por envolver a análise de matéria
constitucional.
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3. Ademais, a matéria relativa aos adicionais de insalubridade e de periculosidade devidos ao
servidor público federal foi disciplinada pela Lei n. 8.112/1990, incidindo, pois, em relação ao
Decreto-Lei n. 1.873/1981, o princípio segundo o qual a lei posterior revoga a anterior
quando regule inteiramente a matéria de que esta última tratava (art. 2º, § 1º, da LINDB).

4. Não há óbice ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, cumulado com
a gratificação por trabalhos com raios X e com o adicional de irradiação ionizante, enquanto
presentes as circunstâncias especiais que lhes dão

ensejo. Precedentes.

5. O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela MP n. 2.180-35/2001, que fixou
o percentual dos juros moratórios no patamar de 0,5% ao mês, tem aplicação imediata aos
processos em curso.

6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1107616/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

Dessa forma, fixada a possibilidade de cumulação do adicional de irradiação ionizante com a
Gratificação por Trabalhos com Raio X, a pretensão autoral deve ser julgada procedente. (...)

A alegação de omissão do embargante, portanto, mostra-se totalmente
descabida. 

O acórdão também se manifestou sobre o critério de atualização do débito,
conforme os fundamentos a seguir transcritos:

(...) No que tange ao índice de correção monetária, a sentença adotou o
entendimento sedimentado no Enunciado 111 destas Turmas Recursais.

No julgamento das ADI’s nºs 4357/DF e 4425/DF, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que
viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) a atualização monetária dos
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, na medida em que este referencial é incapaz de preservar o valor real
do crédito de que é titular o cidadão.

A Suprema Corte entendeu que a quantificação dos juros moratórios relativos a débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, CF) ao incidir sobre
débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual
privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (art. 161, § 1º, CTN). Dessa forma,
declarou-se a inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de
sua natureza”, contida no § 12 do art. 100 da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar
que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário, bem assim julgou inconstitucional, por
arrastamento, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
mesma extensão do pronunciamento do § 12 do art. 100 da CF (ADI 4357, Relator(a): Min.
AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
14/03/2013).

Na sessão plenária de 25.3.2015, o STF resolveu questão de ordem para o fim de conferir
eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos das
referidas ADI’s, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de
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ordem (25.3.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a
saber:

1) seria mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da EC 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual (1.1) os créditos
em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (1.2) os precatórios tributários deveriam observar os mesmos critérios pelos quais
a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e

2) seriam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da Administração Pública
Federal, com base nos artigos 27 das Leis 12.919/2013 e Lei 13.080/2015, que fixam o IPCA-
E como índice de correção monetária (Informativo nº 779; acórdão pendente de publicação).

Todavia, no dia 20/09/2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão
geral (RE870947), que a TR não serve como indexador, independentemente da fase do
processo - seja antes ou depois da expedição do precatório - devendo ser aplicado o IPCA-E
para fins de correção monetária.

Já quanto aos juros de mora, restou assentado que “quanto as condenações oriundas de
relação jurídica não- tributária, a fixação dos juros moratórios segundo os índices oficiais das
cadernetas de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1º-F da Lei nº9494/97, com a redação dada pela Lei nº11960/09.”.

Desse modo, merece manutenção a sentença recorrida, que está de acordo com o
posicionamento acolhido no Enunciado 111 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

“Nas condenações impostas à Fazenda Pública, não se tratando de ações previdenciárias ou
tributárias, os valores serão corrigidos conforme a Tabela do Conselho da Justiça Federal
(IPCA-e do IBGE, salvo modificação posterior da tabela) e acrescidos de juros de mora
calculados conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009,
data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º- F da Lei nº
9.494/97, independentemente da data do ajuizamento da ação.” Precedente: processo nº
0001095-09.2011.4.02.5167/01, julgado na sessão da Turma Regional de Uniformização de
19/11/2013. Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013,
pg.1.362". (...)

Assim, não se vislumbra omissão a respeito da constitucionalidade do art. 1º-F
da Lei 9.494/1997 e da concessão de efeito suspensivo da decisão do STF no RE 870.947. 

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou a incidência
de " juros de mora de 0,5% ao mês a contar da data em que cada pagamento era devido". O
INSS, em seu recurso, impugnou o termo inicial em questão, sustendo que este deveria ser
fixado a partir da citação e o acórdão, de fato, não se manifestou sobre essa questão.
Manifesta, portanto, a omissão suscitada pelo INSS. 

De fato, os juros de mora ao mês devem ser incidir a partir da citação (Súmula
204/STJ: "Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir
da citação válida"). 

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar 
parcialmente provimento, para reconhecer a omissão a respeito do termo inicial dos juros de
mora, entendendo que incidem a partir da citação válida, nos termos da fundamentação, que
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passa  a integrar o julgado embargado. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341308v8 e do código CRC 165963cf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5001556-22.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ ALOM MACHADO DINIZ (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 18, Reclno1) interposto pela parte
autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de
seu benefício previdenciário mediante incorporação dos índices de aumento real do limite
máximo do salário-de-contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em
junho de 1999 e 1,75% em maio de 2004.Contrarrazões no Evento 24, CONTRAZ1.

VOTO

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS
ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.
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2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28%
para junho de 1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos
constitucionais estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003,
nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal
para que os benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com
a majoração dos valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios
legais para atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios
em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto. 

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000326195v3 e do código CRC c661364a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5017780-72.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DENISE FERNANDES MORAIS (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO PERSONALÍSSIMO
NÃO EXERCIDO PELO SEGURADO. ILEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. 

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte autora como pelo
INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo como especiais os períodos de 1º/5/1995 a 29/4/1996, 1º/4/1997 a 31/1/2006 e
de 1º/4/2000 a 14/7/2000 e determinando a revisão da aposentadoria por tempo de
contribuição de n. 42/144/009.648-9 desde 3/12/2013.

Em suas razões recursais (Evento 18), o INSS alega, em síntese, que (i) a
sentença, com base no art. 112 da Lei 8.213/1991, entendeu que a autora faria jus ao
recebimento de atrasados do benefício originário, (ii) não se trata de sucessão processual para
autorizar a aplicação do artigo citado, (iii) a autora entrou com pedido de revisão do benefício
originário para obter vantagem em seu benefício de pensão por morte, sendo
essa circunstância  admitida e ela possui legitimidade para buscar interesse próprio, (iv)
contudo, a autora não faz jus ao pedido de revisão do benefício originário, para proveitos
naquele NB em que era o titular o seu companheiro, (v) se nem mesmo o falecido quis
impugnar o ato administrativo, não é a autora que poderá fazer isso por ele, (vi) falece
legitimidade ativa à parte autora para postular a revisão pretendida quanto ao pedido de
pagamento de atrasados do benefício originário,  porque o benefício previdenciário tem
natureza personalíssima, (vii) se o falecido não desejou sua revisão em vida, não cabe ao
espólio ou dependentes promover sua revisão post mortem, (viii) na hipótese, o nível de ruído
apurado não está expresso em NEN a partir de 01 de janeiro de 2004, (ix)  o PPP apresenta
mesmo nível de pressão sonora (97,4 dB) para período laboral de cerca de 25 anos, no cargo
de amarrador de navios, este exercido em locais variados, em embarcações diversas ao longo
do tempo, (x) tal informação é de difícil credibilidade, uma vez que o autor exerceu sua
atividade por mais de 25 anos, diante de “embarcações de diversos portes", tais como navios,
rebocadores, cábreas e chatas, (xi)  a alegação de uma única medida para diversas
embarcações de tamanhos e modelos distintos, durante 25 anos, parece destoar da verdadeira
realidade, (xii) a descrição das atividades do autor, além de não permitir o enquadramento por
agentes nocivos, também não permite o enquadramento por atividade, por ausência de
previsão relacionada à função de “amarrador de navios”, (xiii) não há informação, no PPP, do
específico local trabalhado e do local de medição, (xiv) também não foram apresentadas as
fontes de ruído, sendo que os laudos apresentados não se referem à parte autora, (xv) não são
aceitos laudos realizados por similaridade (IN 77/2015, art. 261 §1º, III; e Decreto nº
3.048/1999, art. 68, §§ 5º e 7º), e (xvi) caso não acolhida a pretensão precitada, a atualização
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da dívida deve obedecer a Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até que seja definida a modulação dos
efeitos da decisão proferida no RE 870.947.

A autora, em suas razões de Evento 19, alega, em síntese, que (i) faz jus ao
reconhecimento de tempo especial de 1/5/1995 a 30/7/2013, ante a exposição a ruído em
intensidade acima do limite permitido em lei, (ii) os trabalhadores avulsos ficam à disposição
para exercer atividades oferecidas dia a dia, sendo que são obrigados a ter uma frequência
mínima de 22 trabalhos mensais, para não perderem o registro, (iii) para análise das
condições prejudiciais à saúde do segurado, faz-se necessário verificar a média de exposição
do referido agente, durante o período, no exercício dessas atividades em conjunto, que
equivale a 93,97 dB, e (iv) sendo o trabalho do trabalhador portuário avulso dividido em
vários funções com níveis diferentes de ruído, nada mais justo e razoável que seja utilizada a
média de exposição do período para se concluiu que o trabalhador era exposto a níveis de
ruído superiores ao permitidos pela lei.

Contrarrazões do INSS de Evento 23.

Contrarrazões da autora de Evento 25.

VOTO

A autora ajuizou esta ação, em 3/12/2018, objetivando o reconhecimento de
exercício de atividade especial de 1/5/1995 a 30/7/2013, prestado pelo seu falecido marido
(Antonio Alipio Jaime da Fonseca, morto em 25/10/2017), em razão de enquadramento
profissional (estivador) e  exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal,
para fins de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 30/7/2013
em aposentadoria especial, com o pagamento das diferenças a serem apuradas. Transcreva-se
da inicial:

(...) A) Que o período de 01/05/1995 a 30/07/2013, sejam enquadrados como atividade
especial e deferida a APOSENTADORIA ESPECIAL, ou então convertido para o tempo
comum, seja por atividade profissional até 1995, seja por efetiva exposição em período
posteriores, com os acréscimos legais, conforme legislação contemporânea à época do labor,
COMPUTADOS NA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO e seja feita a revisão da
aposentadoria do autor, com a revisão de sua RMI e o pagamento das diferenças das parcelas
vencidas e vincendas acrescidas das cominações legais a contar da data de 30/07/2013, em
razão do pagamento a menor de sua aposentadoria; 

B) Que o período em que recebeu auxílio acidentário bem como no período de descanso legal,
também sejam enquadrados como atividade especial e convertido para tempo comum para
computo da aposentadoria; (...)

Como se observa, a autora não requereu a majoração da renda mensal de sua
pensão por morte em razão da aposentadoria instituidora. Na verdade, postulou judicialmente,
em nome próprio, o reconhecimento de período de trabalho especial e a conversão da
aposentadoria por tempo de contribuição do falecido marido em aposentadoria especial, com
o pagamento das diferenças a serem apuradas desde a concessão em 30/7/2013. 
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Agiu a autora em notória desconformidade com o disposto no art. 18, caput, do
CPC ("Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico"). Além disso, não é mais possível o aditamento da inicial nesta
fase recursal, salvo com autorização expressa da parte ré, nos termos do art. 329, I, do CPC
("O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
indepentemente de consentimento do réu"). 

Em regra, a autora teria legitimidade ad causam para postular a revisão do
benefício originário, tendo em vista os reflexos de tal revisão no cálculo da renda inicial da
pensão por morte, com o recebimento de eventuais diferenças relativas ao seu próprio
benefício, mas não é essa a situação dos autos. 

A leitura da inicial também não revela que a autora buscasse, com a ação, os
reflexos da revisão da aposentadoria do falecido marido em sua pensão por morte. Em
nenhum momento deixou claro tal intuito.

O direito à conversão de um benefício previdenciário em outro é considerado
direito personalíssimo, que deve ser exercido pelo seu titular em vida, porque se extingue
com a morte da pessoa natural e não é transmitido aos sucessores. 

 O valor não recebido em vida pelo segurado será pago aos seus dependentes
habilitados (art. 112, da Lei 8113/91), desde que o falecido tenha adquirido o direito em vida,
o que não ocorreu.

Assim, deve ser extinta a presente ação, sem a resolução de mérito, ante a
ilegitimidade ad causam da autora. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do
INSS para reconhecer a ilegitimidade ad causam da autora e extinguir este feito, sem a
resolução de mérito, nos termos do art. 18, caput, c/c o art. 485, VI, do CPC. Sem custas e
condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350023v20 e do código CRC 2aad255e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0033599-06.2017.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: ROGERIO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 13) que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 37),
alega, em síntese, (i) que não se pode aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, com repercussão geral reconhecida, na
medida em que não houve seu trânsito em julgado de tal e encontra-se pendente de análise
os embargos de declaração opostos para modulação dos efeitos da referida decisão; e (ii) que
o Ministro Luiz Fux concedeu excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais. Contrarrazões da parte autora (Evento
42).

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000349482v5 e do código CRC 00333c6f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 10



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 38/466

5002082-14.2018.4.02.5005 500000351333 .V81 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5002082-14.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDIVO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especial apenas o
período de 1/11/1994 a 27/4/1995. 

Em suas razões de Evento 17, alega, em síntese, que (i) com relação ao período
de 29/04/1995 a 15/03/1998, apresentou PPP a fim de comprovar os fatores de risco a que
esteve exposto, inclusive, o fator radiação não ionizante, (ii) em relação a esse fator de risco,
há caracterização como condição especial de trabalho pelo fato da legislação previdenciária
caracterizar tal agente como nocivo, estando descrito no Anexo 07 da NR 15, art. 68, Anexo
IV do Decreto 3.048/1999 e Portaria Interministerial MTE/MS/MPS nº 9, de 07 de outubro de
2014 (DOU 08/10/2014), que traz a lista nacional de agentes cancerígenos para humanos
(“Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos”), estando o fator de risco
“radiação não ionizante” classificado como tal, sendo que as radiações não ionizantes podem
causar prejuízo “à saúde ou à integridade física, permitindo a concessão da aposentadoria
especial, não só pela NR 15, como também pela Súmula 198 do extinto TFR, (iii)  a TNU,
por meio do processo nº 5000416-66.2013.4.04.7213/SC, consolidou o entendimento que o
agente nocivo “radiação não ionizante” enseja em aposentadoria especial, quando
devidamente comprovada mediante prova técnica (PPP), (iv) quanto à alegação de que não
consta do PPP a informação que a exposição era de forma permanente, a descrição das
atividades revela que a função demandava sua exposição à radiação solar, (v)  a avaliação dos
agentes biológicos é qualitativa em qualquer período, uma vez que não existe “acúmulo” da
exposição prejudicando a saúde e sim uma chance de contaminação, estando presente em
qualquer local em que há galerias de esgoto, (vi) no que tange ao enquadramento nos
conceitos de habitualidade e permanência, não é o tempo de exposição, mas sim o risco de
exposição. bastando o contato de forma eventual para que haja risco de contração de doenças,
(vii) conforme descrição das atividades, nota-se que realizava “o desentupimento e limpeza
de manilhas e galerias adentrando seu interior”, (viii) faz jus ao reconhecimento de tempo
especial de 01/08/2005 a 31/12/2010, pois realizava limpeza de  municipal, recolhimento de
lixo de diversos setores e limpeza de banheiros, estando também exposto a micro-organismos
– vírus, fungos e bactérias, (ix) o Anexo 14 da NR 15, da Portaria 3.214/1978, relaciona as
atividades que envolvem os agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela
avaliação qualitativa, (x)  a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a lista
de atividades insalubres previstas nos anexos do RBPS não é taxativa, mas sim
exemplificativa, (xi) cabe o reconhecimento como tempo de serviço especial, quando o
segurado comprovar a exposição a agentes nocivos, ainda que não descritos nos
regulamentos, como é no presente caso, (xii) deve ser reconhecido também tempo especial
de 16/03/1998 a 10/02/2004 e 01/01/2011 a 20/10/2017, porque, em que pese a inexistência
de regulamentação referente à periculosidade nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, não se
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pode contestar que a Carta Magna prevê tratamento diferenciado para aqueles que
desempenham atividades “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física”, conforme preceitua o art. 201, § 1º, (xiii) há, no PPP, o risco referente à vigilância
patrimonial, estando exposto a situações perigosas, uma vez que realizava a segurança
patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou
privados e da incolumidade física de pessoas, (xiv) recentemente (em 22/05/2019) o Superior
Tribunal de Justiça proferiu decisão garantindo oreconhecimento da atividade especial para
vigilantes com ou sem uso de arma de fogo (petição nº 10.679/RN - 2014/0233212-2), (xv) é
desnecessário o porte de arma de fogo para comprovar a periculosidade da atividade, sendo
possível comprovar por outros meios, como, por exemplo, a descrição da atividade no PPP, e
(xvi) a sentença não analisou o exercício de tempo especial de 11/2/2004 a 31/7/2005, em que
esteve exposto a ruído em intensidade de 95,4 dB, além de radiação não ionizante e
hidrocarbonetos, conforme o PPP apresentado.

Contrarrazões do INSS de Evento 22.

VOTO

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

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

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 11



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 40/466

5002082-14.2018.4.02.5005 500000351333 .V81 JES10515© JES10515

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

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

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

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

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

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

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

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:
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(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 11



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 42/466

5002082-14.2018.4.02.5005 500000351333 .V81 JES10515© JES10515

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

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

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

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

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

(...)

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

(...)

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

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

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

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

A sentença deixou de reconhecer o exercício de tempo especial de 28/04/1995 a
15/03/1998, de 16/03/1998 a 10/02/2004, de 11/02/2004 a 31/07/2005, de 01/08/2005 a
31/12/2010 e de 01/01/2011 a 20/10/2017.

Do período de 29/4/1995 a 15/3/1998

O autor afirma que, nesse período, esteve exposto a radição não ionizante e
agentes biológicos insalubres, de forma habitual e permanente. Para comprovar o alegado,
apresentou o PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstrando que
laborou como braçal e esteve exposto a radiação não ionizante, umidade, poeira mineral e
micro-organismos.

No que tange à exposição a poeira minerais (sílica livre), a redação atual do art.
68 do Decreto nº 3.048/1999 prevê:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV. (…) § 4º. A presença no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§
2º e 3º, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva
exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)

Já o parágrafo único do art. 284 da Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS,
dispõe:

Art. 284. (…)
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Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n°
9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no
Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo
considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma
vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes,
conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do
§ 4° do art. 68 do Decreto nº 3.048, de 1999.

Dentre os agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, constantes
do Anexo da Portaria Interministerial nº 09 (Ministérios do Trabalho e Emprego,
Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social), de 07/10/2014, encontram-se
vários agentes nocivos e, em especial, a poeira de sílica (cristalina, em forma de quartzo ou
cristobalita).

Em resumo, uma vez comprovada a exposição do segurado a um dos agentes
nocivos elencados como reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria
Interministerial nº 09, de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo
período, sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC, bem como inexigíveis a permanência na
exposição ou a mensuração quantitativa do agente nocivo. 

Sinaliza-se que não importa, para o reconhecimento da especialidade, que o
período de labor seja anterior à alteração do art. 68 do Decreto nº 3.048/1999, efetuada pelo
Decreto 8.123/2013, porquanto é certo que o trabalhador já estava exposto a agente
cancerígeno – com consequências nefastas à sua saúde – não podendo ser onerado pela
demora na evolução científico-tecnológica a respeito da matéria.

Frisa-se que a redação do art. 68, § 4º, do Decreto nº 3.048/99 dada pelo
Decreto nº 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele
anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa;
e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção
Individual).

No mais, quanto à habitualidade/permanência da exposição, nota-se que o autor
desenvolvia  atividades  "em alvenaria como entijolamento de paredes, calçamento com
blocos e paralelepípedos, desentupimento e limpeza de manilhas e galerias, adentrando em
seu interior, realizando preparo de massas de cimento e areia",  o que enseja a sujeição
habitual e permanente à poeira de sílica.

Dessa forma, em razão à exposição à poeira mineral, o autor faz jus ao
reconhecimento de tempo especial de 29/4/1995 a 15/3/1998.

Do período de 16/03/1998 a 10/02/2004

O PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstra que
laborou como ajudante de serviço público (guarda); consta que as atividades consistiam em
prestar "guarda municipal pública como a vigilância de quadra escolar, guarda de portão
escolar, que consiste no controle de entrada e saída de alunos".
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No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

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

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

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

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

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.
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Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

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

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

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

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

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

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

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

No caso, o autor laborava como guarda para a municipalidade, prestando
serviços em escolas, não se presumindo a periculosidade da atividade desenvolvida no
período impugnado. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 11



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 47/466

5002082-14.2018.4.02.5005 500000351333 .V81 JES10515© JES10515

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/10/2019, os
Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como representativos da
controvérsia repetitiva descrita no Tema 1031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade
de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei
9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Acrescenta-se
que foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art.
1.037, II, do CPC).

Não obstante, no caso em exame, não há  que se falar em suspensão do feito,
nos termos da decisão do STJ, pois não se vislumbra periculosidade na atividade
desenvolvida pelo autor, mesmo sem uso de arma de fogo.

Do período de 11/02/2004 a 31/07/2005

O PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstra que
laborou como ajudante de serviço público, estando exposto a radiação não ionizante, ruído
em intensidade de 95,4 dB, poeira mineral e hidrocarbonetos e outros compostos de
carbono. Consta que as atividades consistiam na "realização de preparo de emulsão asfáltica,
retirada dessa emulsão da caçamba, realização de limpeza interna, retirada de dejetos,
limpeza de trincheiras e bocas de lobo".

Como se observa, houve exposição a poeira mineral de forma habitual e
permanente (em razão das atividades desenvolvidas); assim, como já exposto, a análise, nesse
caso, é qualitativa, fazendo o autor jus ao reconhecimento de tempo especial de 11/02/2004 a
31/07/2005. Além disso, esteve exposto também a ruído em intensidade acima do limite
permitido em lei.

Do período de 01/08/2005 a 31/12/2010

O PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstra que
laborou como ajudante de serviço público, estando exposto a  vírus, fungos e bactérias e
produtos domissanitários. Consta que as atividades consistiam na "realização de limpeza de
escola municipal, recolhimento de lixo dos diversos setores, limpeza de banheiros".

Os quadros anexos dos Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 não previam o
lixo como agente agressivo à saúde. A coleta de lixo está prevista no Decreto 2.172/1997,
alínea g do item 3.0.1 do Anexo IV. A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de
que não há óbice para que seja utilizado o enquadramento do Decreto 2.172/1997 ou do
Decreto 3.048/1999 para as atividades exercidas antes de sua vigência, pois a alteração
legislativa atua em favor do segurado, prevendo norma especial para aquele que labora na
coleta e industrialização de lixo.

Assim, as atividades de coleta, industrialização do lixo e trabalhados em
galerias, fossas e tanques de esgoto podem ser enquadradas no código 3.0.1 do Anexo IV do
Decerto 3.048/1999, mesmo que exercidas em períodos anteriores, desde que exista
exposição a micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas. Na
verdade, a lista de atividades não é taxativa, mas exemplificativa, de modo que diversos
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elementos probatórios podem concluir pela existência da insalubridade, ainda que a atividade
não esteja elencada como tal (TRF 4° Região, 2000.04.01.052061-2, DJ 30/10/2002; TRF 2ª
Região, 2000.02.01.020780-2, DJ 8/12/2004).

No caso dos autos, o autor laborou em escolas, fazendo a limpeza geral das
unidades escolares, não se enquadrando tal atividade no código 3.0.1 do Anexo IV do
Decreto 3.048/1999.

Assim, não há como reconhecer tempo especial de 01/08/2005 a 31/12/2010.

Do período de 01/01/2011 a 20/10/2017

O PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstra que o
autor laborou como ajudante de serviço público; consta que as atividades consistiam na
"realização de segurança patrimonial pública da Secretaria, guarda e segurança do setor".

Como se observa, conforme já exposto, não se verifica a periculosidade da
atividade capaz de transformar o período em especial, não havendo como reconhecer a
especialidade de 01/01/2011 a 20/10/2017.

Também não há que se falar em suspensão  do feito, em razão da decisão do STJ
no representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1.031), nos termos já expostos.

Do tempo contributivo

Considerando que, neste voto, estão sendo reconhecidos apenas os períodos
de 29/4/1995 a 15/3/1998 e 11/02/2004 a 31/07/2005 como tempo especial e que, na DER
(16/8/2016), foram apurados 26 anos, 4 meses e 13 dias de contribuição à Previdência
Social,  não resta dúvida de que não houve o cumprimento da carência de 35 anos no
requerimento, mesmo somando-se o acréscimo relativo ao período reconhecido na sentença
(01/11/1994 a 27/04/1995). 

Quanto ao pedido de reafirmação da DER, não obstante o fato de a questão
sobre a possibilidade de inclusão do tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
para fins de concessão de benefício aposentadoria ainda estar pendente de apreciação pelo
STJ (Tema 995: sob o rito dos recursos repetitivos), esta TR/ES já firmou o entendimento de
que é possível a reafirmação da DER prevista pela IN n. 77/2015 do INSS (redação mantida
pela subsequente IN n. 85, de 18/2/2016), também em sede judicial, nas hipóteses em que o
segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício após o ajuizamento da
ação.

Com efeito, o microssistema dos Juizados Especiais Federais prima pelos
princípios da celeridade e da economia processual, havendo previsão legal para a concessão
do melhor benefício pela própria autarquia previdenciária. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial  provimento
para reconhecer o exercício de tempo especial nos períodos de 29/4/1995 a 15/3/1998
e 11/02/2004 a 31/07/2005, para fins de conversão em tempo comum, devendo a autarquia
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conceder o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais na
data em que o autor reuniu a carência do benefício, se anterior à prolação deste voto, com a
reafirmação da DER. Para a atualização de eventuais parcelas, determino a aplicação de juros
de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, ante o provimento do recurso. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000351333v81 e do código CRC 69cdc329.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:6:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000285-75.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: GILMAR DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 01/04/1994 a 31/08/1994, 01/06/1995 e 19/04/2006 e 13/09/2007 a 19/06/2018.

Em suas razões recursais (Evento 24), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) para o período de 13/09/2007 a 19/06/2018, não há o nome do responsável técnico pelos
registros ambientais, (ii) o art. 68, § 2º, do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº
3.048/1999) dispõe que o documento hábil a comprovar a exposição habitual e permanente a
agentes nocivos é Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, (iii) é  obrigatório que a
emissão do PPP seja respaldada em registros administrativos e funcionais, sendo que, não
havendo tais registros em relação aos períodos laborados pelo autor, e não estando os PPPs
acompanhados de laudos técnicos emitidos por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho, não podem constituir prova hábil da exposição alegada, (iv)
na medição do ruído relativamente ao período posterior a 19/11/2003, não foi utilizada a
técnica prevista na NHO 01 da Fundacentro, com informação sobre o NEN (nível de
exposição normalizado), como demanda o art. 68, § 12º, do Decreto 3.048/199. 

Contrarrazões de Evento 28.

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

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

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 12



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 54/466

5000285-75.2019.4.02.5002 500000317255 .V8 JES10515© JES10515

em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

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

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

(...)

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

(...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
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Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

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

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

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 01/04/1994
a 31/08/1994, 01/06/1995 e 19/04/2006 e 13/09/2007 a 19/06/2018. A autarquia impugna
apenas os períodos de 19/11/2003 a 19/04/2006 e 13/09/2007 a 19/06/2018, alegando
ausência de indicação de realização de perícia e a apuração do agente ruído em desacordo
com a metodologia prevista na legislação.

Para o período de 19/11/2003 a 19/04/2006, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa JB Pinto e Filho Ltda. (Evento 1) demonstrando que esteve exposto a ruído em
intensidade acima do limite permitido em lei (apuração por análise qualitativa), indicando o
documento o profissional habilitado que procedeu aos registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico, sendo irrelevante a extemporaneidade da perícia, nos termos da
Súmula 68/TNU. 

Intimado o autor para apresentar novo PPP ou o laudo técnico respectivo, para
verificar a metodologia utilizada para apuração do ruído, o autor apresentou o documento de
Evento 37, datado em 23/8/2019, porém não há a indicação da técnica utilizada em questão,
havendo apenas a informação genérica de que houve análise qualitativa, o que não é
suficiente. 

Assim, deve-se afastar a especialidade nesse período. 
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Para o período de 13/09/2007 a 19/06/2018, o autor  apresentou o PPP expedido
pela Supergasbras Energia Ltda. (Evento 1) demonstrando que esteve exposto a ruído em
intensidade acima do limite permitido em lei (apuração por análise qualitativa/medição),
indicando o documento o profissional habilitado que procedeu aos registros ambientais, o que
presume a elaboração de laudo técnico, sendo irrelevante a extemporaneidade da perícia, nos
termos da Súmula 68/TNU.

 Intimado o autor para apresentar novo PPP ou o laudo técnico respectivo, para
verificar a metodologia utilizada para apuração do ruído, o autor apresentou o documento de
Evento 37, datado em 23/8/2019, com a indicação da técnica utilizada (NHO-01 da
FUNDACENTRO), o que é suficiente para demonstrar que houve uso da metodologia
prevista na legislação. 

Assim, deve-se manter a especialidade nesse período.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar parcial provimento para
afastar o exercício de atividade especial de 19/11/2003 a 19/04/2006, mantendo-se a sentença
quanto aos demais aspectos. Sem custas. e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000317255v8 e do código CRC 9e06ed9e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5019184-61.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ABGAIL HELMER ANDRADE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos de 1/11/1988
a 31/8/1995, 1/12/1995 a 2/10/1996 e 14/3/1997 a 26/10/2017 e determinando a concessão de
aposentadoria especial desde a DER em 29/12/2017.

Em suas razões recursais (Evento 28), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o  período de 14/03/1997 a 18/11/2003 não poderia ter sido considerado insalubre, nem
pelo ruído nem pela exposição a óleos minerais, porque . Isto se dá porque o ruído estava
abaixo do limite de tolerância de 90 dB, sendo de apenas 86,7 dB, e havia o uso de EPIs
eficazes contra o agente óleos e graxas, e (ii) sendo mantido o benefício, a atualização das
parcelas deve obedecer à Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês).

Sem contrarrazões. 

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O INSS impugna apenas o período de 14/03/1997 a 18/11/2003. 
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Para demonstrar a especialidade no período em questão, a parte autora
apresentou o PPP, expedido pela empresa Vereda Transporte Ltda., demonstrando que ela
laborou como auxiliar de manutenção e esteve exposta a ruído com intensidade de 86,7 dB e
a óleos e graxas (avaliação qualitativa). Consta que as atividades consistitam em auxiliar na
realização de manutenção de bombas, redutores, compressores, turbo compressores, motores
a diesel (exceto de veículos automotores) e bombas injetoras.

De fato, de 6/3/1997 a 18/11/2003, só era reconhecida a especialidade em caso
de exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1).
Assim, não há como reconhecer tempo especial em razão desse agente físico em tal período. 

Com relação à exposição a óleos e graxas, o PPP supracitado não indica as
substâncias químicas contidas em tais produtos, não havendo como caracterizar a atividade
como especial nesses termos. A descrição das atividades desenvolvidas também não sinaliza
a sujeição a agentes químicos nocivos de forma habitual e permanente.

Assim, descontando-se esse período do cálculo exposto na sentença, nota-se que
a parte autora não reuniu a carência suficiente para obtenção da aposentadoria especial. 

Pela leitura da inicial, nota-se que o autor requereu, subsidiariamente, a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais. 

O documento, expedido pelo INSS, revela que, na DER, em 29/12/2017, o autor
reuniu apenas 30 anos, 2 meses e 29 dias de contribuição para a Previdência Social. 

A sentença reconheceu a especialidade nos períodos de 1/11/1988 a
31/8/1995, 1/12/1995 a 2/10/1996 e 14/3/1997 a 26/10/2017, todavia, afastando-se o período
de 6/3/1997 a 18/11/2003, deve-se apurar o acréscimo (40%) apenas com relação aos
períodos de 1/11/1988 a 31/8/1995, 1/12/1995 a 2/10/1996 e 19/11/2003 a 26/10/2017. 

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/11/1988 31/08/1995                   2.495            1,00             2.495      6   10     1
01/12/1995 02/10/1996                     307            1,00                307     -    10     3
19/11/2003 26/10/2017                   5.091            1,00             5.091    13   11   12

         
 Total:             7.893    21     7   15

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/11/1988 31/08/1995                   2.495            1,40             3.493      9     6   26
01/12/1995 02/10/1996                     307            1,40                430      1     2     4
19/11/2003 26/10/2017                   5.091            1,40             7.127    19     6   10

         
 Total:           11.050    30     3     9

Considerando que o acréscimo relativo a esses períodos equivale a mais de 5
anos, pode-se afirmar que, na DER, em 29/12/2017, o autor faria jus à aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais (e não aposentadoria especial). 
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Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada (na eventualidade de a aposentadoria especial ser superior à
aposentadoria por tempo de contribuição), não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante
o entendimento do STJ Petição n. 10.996-SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, DJE de 26/6/2017, o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o
benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão
judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE
734242 AgR, DJ 4/8/2015).

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

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

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

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.
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Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para afastar a especialidade de 14/03/1997 a 18/11/2003 e determinar a conversão da
aposentadoria especial concedida na sentença em aposentadoria por tempo de contribuição
com proventos integrais desde a DER em 29/12/2017, devendo a autarquia proceder à análise
da incidência ou não do fator previdenciário após o cálculo do tempo contributivo. Mantenha-
se a tutela provisória de urgência já concedida na sentença, com a conversão dos benefícios
(aposentadoria especial em aposentadoria por tempo de contribuição), sem compensação de
valores. Sem custas e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353034v25 e do código CRC e39868fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5003063-21.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MIGUEL JORGE PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 11.3.1985 a 20.9.1986, 13.9.1986 a 10.4.1987, 23.4.1987 a 1.5.1987, 6.8.1991 a
23.11.1992, 1.8.1987 a 4.8.1987, 2.5.1995 a 19.3.1999, 2.1.1988 a 21.6.1988, 3.10.1988 a
7.11.1988, 14.12.2000 a 19.5.2005, 14.11.1988 a 14.1.1991, 1.11.1993 a 31.12.1994 e
10.3.2006 a 30.4.2015, com a consequente concessão de benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo (DIB
5.11.2018).

Em suas razões recursais (Evento 27), alega, em síntese, que (i) a atividade de
frentista não está classificada nos quadros anexos aos Decretos nºs 53.831/1964 e
83.080/1979, não podendo se efetuar seu enquadramento como atividade especial por
categoria profissional, daí a necessidade de comprovação da condição especial do trabalho
por elementos probatório eficazes, (ii) o PPP apresentado pela parte autora, que deu suporte a
sentença, não é apto a comprovar a especialidade dos períodos, pois, além de não constar a
assinatura do responsável pelos registros ambientais, também não restou devidamente
comprovada a nocividade à saúde do trabalhador por meio de laudo técnico idôneo, (iii) em
relação aos hidrocarbonetos aromáticos e outros derivados de petróleo, a concentração é
menor ou igual a 1,000 ppm, (iv) para a atividade de gerente, não se presume exposição
permanente a hidrocarbonetos durante toda a jornada de trabalho, sendo descabido o
enquadramento efetuado na sentença, (v) a utilização de EPI eficaz descaracteriza a atividade
especial, e (vi) não há direito ao enquadramento pretendido (PPP indica EPI EFICAZ), não se
caracterizando atividade especial nos períodos vertentes.

Contrarrazões de Evento 29. 

VOTO

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o
indivíduo a condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a
exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada de trabalho. Ou seja,
antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista de posto
de combustíveis enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item 1.2.11 do
Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.
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Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que
cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos
(dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados
como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram
até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de
classificar genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.
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INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar
que, dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e
diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água (Resolução
ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve
e sai na fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada
pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à gasolina,
tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
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vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e
não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva
capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE na própria
portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente
do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina,
que contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é
comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição dos
frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n.
1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de
prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já
reconhece o exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a
gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019:

EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM. POSSIBILIDADE.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO BENZENO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 56 DO DECRETO 3048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO.

Da análise dos autos e tendo em vista as datas mencionadas no relatório com relação à
decisão de primeira instância, considera-se que o recurso é tempestivo.

A controvérsia gira em torno de:

Recurso do segurado: não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015.

O benefício em questão está previsto no art. 56, do Decreto nº 3.048/1999, que cabe aqui
transcrever:

Art. 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e
cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art.
199-A. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).
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Para os segurados filiados à Previdência Social até 16/12/1998, foi assegurada a obtenção de
aposentadoria proporcional com direito adquirido ou após a EC nº. 20/1998, neste último caso
desde que preenchidos os requisitos adicionais de idade mínima de 53 e 48 anos se homem ou
mulher, respectivamente, e tempo adicional de contribuição, pedágio, na forma estabelecida
pelos arts. 187 e 188 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº.
3.048/1999, a seguir reproduzidos:

Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº. 20, de 1998, ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os
requisitos para obtê-la. (...).”

Art. 188. O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de
1998, cumprida a carência exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao
tempo de contribuição, quando, cumulativamente: I - contar cinqüenta e três anos ou mais de
idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: 1. trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se
mulher; e b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por
cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo
constante da alínea ‘a’. (...).

Em relação à conversão do tempo especial em comum, incide o art. 57, § 5º, da Lei nº.
8.213/1991, que dispõe:

Art. 57. (...). § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (...).

A caracterização e comprovação da atividade especial são regidas pela Legislação
Previdenciária vigente ao tempo de sua prestação, sendo oportuno a transcrição do art. 70 do
Decreto nº. 3.048/1999, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº. 4.827/2003:

Art.70. (...) § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. § 2º
As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade
comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

É indispensável salientar que a manifestação da PERÍCIA MÉDICA do INSS não tem efeito
vinculante aos órgãos julgadores do CRPS, até porque funciona no presente como parte
interessada no processo administrativo. Para reforçar esse entendimento, dispõe o art. 3º da
Instrução Normativa CRPS nº 1/11:

“Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica
ou jurídica, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos, desde que fundamentada a decisão, sob pena de nulidade”.

Destarte, os órgãos julgadores têm o livre convencimento das provas e o reconhecimento de
tempo especial não constitui matéria eminentemente médica, por haver aspectos jurídicos a
serem considerados.

Assim, passamos a julgar.
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Insurge-se o segurado contra o não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015,
trabalhados como gerente de posto de gasolina e exposto aos agentes nocivos
hidrocarbonetos, ruído, postura inadequada e acidentes, conforme formulário anexado aos
autos.

Foi realizada diligência a fim de esclarecer o composto do agente hidrocarboneto e em
resposta a empresa afirma que o interessado esteve exposto ao agente nocivo BENZENO.

De se notar que, embora a função seja de gerente, na profissiografia apresentada indica que o
segurado trabalhava no abastecimento de veículos e, ainda que não fosse, não pode se falar
em falta de habitualidade na exposição tendo em vista que o requerente se encontra no
ambiente.

Assim, passível de enquadramento O PERIODO TODO no código 1.2.10 do Anexo I ao
Decreto 83.080/79.

Ressalta-se que o agente BENZENO é cancerígeno e sua simples presença já enseja o
enquadramento do período. Assim, somando-se os períodos enquadrados de 01/09/1997 a
10/03/2015 à contagem efetuada pelo INSS, o segurado implementa o tempo suficiente para a
obtenção do benefício pleiteado (42).

O interessado requer que seja transformada a espécie 42 em 46 (aposentadoria especial).
Assim, requer-se que o INSS proceda aos cálculos, com os devidos enquadramentos e
apresente ao segurado, para que este escolha o benefício mais vantajoso, nos termos do
Enunciado 5/INSS. Sob esse contexto, assiste razão do segurado.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO DO INTERESSADO, para no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

No caso, o INSS impugna os períodos de 11.3.1985 a 20.9.1986, 13.9.1986 a
10.4.1987, 23.4.1987 a 1.5.1987, 1.8.1987 a 4.8.1987, 6.8.1991 a 23.11.1992, 2.5.1995 a
19.3.1999, 2.1.1988 a 21.6.1988, 3.10.1988 a 7.11.1988, 14.12.2000 a 19.5.2005, 14.11.1988
a 14.1.1991, 1.11.1993 a 31.12.1994 e 10.3.2006 a 30.4.2015. 

Para o período de 14.12.2000 a 19.5.2005, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Auto Posto Ltda. demonstrando que exerceu a atividade de frentista (realizada
na pista de abastecimento), porém o documento não sinaliza a exposição a nenhum agente
nocivo à saúde. Todavia, no campo 14.2, consta a descrição das atividades desenvolvidas que
consistiam, dentre outras, em "atender os clientes, operando as bombas de combustível
e completando o óleo e água dos veículos". 

Como se observa, o documento demonstra a exposição habitual e permanente a
gasolina, que contém benzeno, devendo ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Para o período de 11.3.1985 a 20.9.1986, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Posto de Produtos de Petróleo Oásis Ltda. demonstrando que exerceu a
atividade de bombeiro de posto de gasolina (realizada na pista de abastecimento), porém o
documento não sinaliza a exposição a nenhum agente nocivo à saúde. Todavia, no campo
14.2, consta a descrição das atividades desenvolvidas que consistiam, dentre outras, em
"atender os clientes, operando as bombas de combustível e completando o óleo e água dos
veículos". 
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Como se observa, o documento demonstra a exposição habitual e permanente a
gasolina, que contém benzeno, devendo ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Para os períodos de 6.8.1991 a 23.11.1992 e 2.5.1995 a 19.3.1999, o autor
apresentou o PPP expedido pela empresa Alberto Paiva Lube & Irmãos demonstrando que
exerceu a atividade de frentista (realizada na pista de abastecimento), com exposição a
vapores orgânicos (análise qualitativa). No campo 14.2, consta a descrição das atividades
desenvolvidas que consistiam, dentre outras, em "atender os clientes, operando as bombas de
combustível e verificando o nível de óleo dos veículos".

Como se observa, o documento demonstra a exposição habitual e permanente a
gasolina, que contém benzeno, devendo ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Para o período de 10.3.2006 a 30.4.2015, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Auto Posto Miramar Ltda. demonstrando que exerceu a atividade de frentista
(realizada na pista de abastecimento), com exposição a vapores de combustível e a óleos e
graxas (análise qualitativa). No campo 14.2, consta a descrição das atividades desenvolvidas
que consistiam, dentre outras, em "atender os clientes, operando as bombas de combustível e
controlando o funcionamento para fornecer o combustível nas proporções requeridas, além
de completar o óleo dos veículos".

Como se observa, o documento demonstra a exposição habitual e permanente a
gasolina, que contém benzeno, devendo ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Para os períodos de 13.9.1986 a 10.4.1987, 23.4.1987 a 1.5.1987, 1.8.1987 a
4.8.1987, 2.1.1988 a 21.6.1988, 3.10.1988 a 7.11.1988,  14.11.1988 a 14.1.1991 e 1.11.1993 a
31.12.1994, não houve apresentação de PPP indicando a exposição a agente nocivo à saúde.
A sentença reconheceu a especialidade em razão de enquadramento profissional com base no
1.2.11 do Anexo do Decreto 53.831/1964 (trabalhos permanentemente expostos a fumos de
derivados do petróleo, como gasolina).

Pela análise da CTPS do autor, nota-se que, em todos esses períodos, ele
laborou como frentista, salvo o período de 1.11.1993 a 31.12.1994, em que laborou como
lavador, não sendo posssível, portanto, o enquadramento profissional com base nessa
atividade, por ausência de previsão legal. 

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do
tempo especial, por presunção legal. 

A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS para que seja viabilizado o
enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995. 
É evidente que, em se tratando de motorista de caminhão e ônibus (que eram atividades
especiais passíveis de enquadramento até a Lei 9.032/1995), é necessário que o empregador
indicado seja correlato a tal tipo de atividade. Nesse sentido:
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EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo
de serviço especial é possível o enquadramento por atividade ou categoria profissional até
28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em
anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso do motorista,
por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que eventualmente
pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa
transportadora). 2. Acórdão anulado para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova
já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.

(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

Registre-se, por fim, que o afastamento da especialidade de 1.11.1993 a
31.12.1994 não é suficiente para reduzir o tempo contributivo ao ponto de impedir a
concessão da aposentadoria na DER.  

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para afastar a especialidade reconhecida no período de 1.11.1993 a 31.12.1994, mantendo-se
a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas e honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324498v21 e do código CRC 7270b453.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0033113-36.2017.4.02.5050/ES

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

RECORRIDO: MANOEL CANDEIA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 1.11.1987 a 19.1.1988, 1.11.1990 a 29.11.1990, 1.8.1991 a 5.8.1991, 1.3.1992 a
11.5.1992, 1.1.2004 a 30.3.2005, 20.1.2012 a 31.3.2012, 1.4.2012 a 20.5.2013 e 2.6.2014 a
22.9.2016 e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais (Evento 38), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a partir da Lei 9.032/1995, a comprovação da exposição a agentes nocivos passou a ser
necessária, devendo ser feita por meio dos formulários próprios, (ii) a atividade pode ser
enquadrada como especial até 28/04/1995 (data da Lei n. 9.032/1995), independentemente de
laudo (à exceção de ruído, que depende de laudo em qualquer período), desde que enquadrada
nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, sendo que podem ser enquadradas
atividades não incluídas nos anexos dos Decretos referidos, desde que, através de laudo
técnico, se comprove que desenvolvidas de modo habitual e permanente sob condições
especiais, (iii) em relação aos períodos de 1.11.1987 a 19.1.1988, 1.11.1990 a
29.11.1990, 1.8.1991 a 5.8.1991 e 1.3.1992 a 11.5.1992, o autor não apresentou a
documentação exigida pela legislação previdenciária hábil a demonstrar a efetiva exposição
aos agentes agressivos e prejudiciais à sua saúde, (iv) tal enquadramento foi realizado a partir
unicamente da anotação na CTPS, (v) para os períodos de 15.02.1980 a 17.12.1990 e de
19.01.1991 a 30.09.1992, os PPPs (PROCADM2-3, evento 3) indicam que o autor exerceu
suas atividades na empresa Hering S/A Brinquedos e Instrumentos Musicais e que trabalhou
na atividade de auxiliar mecânico ajustador e ferramenteiro II, indicando, ainda, que, na
atividade profissional, estava exposto a ruído e óleos e graxas, (vi) descabe o reconhecimento
da especialidade dos períodos em enfoque, pois os documentos apresentados não são hábeis a
demonstrar os fatos noticiados, porque, muito embora a exposição a produtos químicos
poderia ser comprovada através de formulário previdenciário, os documentos apresentados
pelo autor descumpre requisito formal importante, qual seja, a assinatura de representante da
empresa, perdendo, por isso, sua eficácia probatória, (vii) o documento PROCADM3 (Evento
3) foi assinado por presidente de sindicato, que não possui atribuição legal para firmá-lo,
tampouco conhecimento do ambiente de trabalho do segurado, (viii) sendo a empregadora
massa falida, a responsabilidade pelo preenchimento dos formulários e fornecimento de
informações recai sobre o síndico, conforme contido no despacho anexado ao Evento 6, (viii)
em relação aos períodos de 1.1.2004 a 30.3.2005, 20.1.2012 a 31.3.2012, 1.4.2012 a
20.5.2013 e 2.6.2014 a 22.9.2016, o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante
a jornada de trabalho, não se observando as determinações da Instrução Normativa nº
77/2015, que reproduz textos de Instruções anteriores, (ix) para os períodos com exposição
superior ao limite fixado na legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a
metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (ix) não foi
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informado o Nível de Exposição Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a
exposição foi superior ou não ao limite legal, (x) no tocante à metodologia de medição do
ruído, não é demasiado repetir que a alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto
3.408/1999 desde o ano de 2003 (período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo
Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (xi) para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se
referem a NEN e sim a diversos outros parâmetros não previstos na legislação em vigor para
o período discutido: dosimetria, decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei
previdenciária exige que seja informado o NEN, que representa o nível médio convertido para
uma jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite
máximo permitido, (xii) a relação com os agentes nocivos e a forma de exposição a esses
agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa,
os níveis de tolerância e a metodologia utilizados para encontrá-los são disciplinados no
âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991), (xiii) os sucessivos
decretos, portarias e outros atos infralegais também estabeleceram a metodologia de avaliação
do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (xiv) a eleição do critério técnico para a aferição
do ruído também escapa dos limites da competência do Poder Judiciário, que deve observar a
definição do parâmetro usado pela Administração Pública, (xv) o NEN não é o mesmo que a
simples medição do ruído por determinado aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído
(LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (xvi) pelo menos após 2003, qualquer outro padrão
para aferição de ruído que não seja o NEN contraria a legislação previdenciária, (xvii) há, na
verdade, impeditivo legal de atribuir caráter especial a períodos laborados sem a apresentação
dos elementos que demonstre níveis de exposição normalizados acima de 85dB(A), (xviii)  a
simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente
para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xix)
desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram
alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a
medição do NEN.

Contrarrazões de Evento 47.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).
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O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

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

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

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

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

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).
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Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

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

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

(...)

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

(...)

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

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.
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Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";
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(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
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Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

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

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

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 1.11.1987 a
19.1.1988, 1.11.1990 a 29.11.1990, 1.8.1991 a 5.8.1991, 1.3.1992 a 11.5.1992, 1.1.2004 a
30.3.2005, 20.1.2012 a 31.3.2012, 1.4.2012 a 20.5.2013 e 2.6.2014 a 22.9.2016. 

Com a relação aos períodos de 1.11.1987 a 19.1.1988  1.11.1990 a
29.11.1990  1.8.1991 a 5.8.1991 1.3.1992 a 11.5.1992, a sentença reconheceu a especialidade
em razão de enquadramento por categoria profissional, sob os seguintes fundamentos:

(...) Para os períodos de 1.11.1987 a 19.1.1988 – Sanjol Comercial de Carnes Santa Joana
Ltda.; de 1.11.1990 a 29.11.1990 – Frigorífico Ribeiros – Abate e distribuição de Carnes
Ltda.; de 1.8.1991 a 5.8.1991 – Dicageal Distribuidora de Carnes e Gêneros Alimentícios
Ltda.; e de 1.3.1992 a 11.5.1992 – Distribuidora De Gêneros Alimentícios Guarany Ltda., o
único documento trazido aos autos para comprovar as suas especialidade, é a CTPS com
anotações dos vínculos e a função exercida pelo autor como “magarefe”.

A função de magarefe pode ser admitida como especial, devendo ser enquadrada no código
1.3.1 (Carbúnculo, Brucela, Morno e Tétano – serviços em matadouros e/ou trabalhos
permanentes em que haja contatos com carnes, vísceras, glândulas, sangue e ossos) previstas
nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Tratando-se de períodos anteriores a edição da Lei
9.032/95, essa comprovaçãopode ser feita por qualquer meio de prova, inclusive, anotações na
CTPS contendo a função exercida. (...)
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A autarquia afirma que, em relação a tais períodos, não houve apresentação de
formulários previdenciários indicando o exercício da atividade presumidamente insalubre e
que a parte autora apresentou apenas a CTPS, o que, segundo ela, não seria suficiente para
comprovar a especialidade requerida. 

Todavia, a TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS para que seja
viabilizado o enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei
9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo
de serviço especial é possível o enquadramento por atividade ou categoria profissional até
28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em
anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso do motorista,
por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que eventualmente
pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa
transportadora). 2. Acórdão anulado para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova
já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.

(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009) 

Assim, deve ser mantido o reconhecimento de tempo especial nos referidos
períodos. 

Para o período de 1.1.2001 a 30.3.2005, o autor apresentou o PPP expedido pela
empresaa Steak Indústria e Comércio de Carnes S/A demonstrando que esteve exposto a
ruído em intensidade acima do limite permitido em lei, porém não houve a indicação da
forma de apuração do agente, não havendo como saber se ocorreu o uso da metodologia
prevista na legislação. Ocorre que foi apresentado o laudo técnico que embasou o PPP
referido (Evento 1), o qual revela o uso da técnica da dosimetria, que, conforme já exposto, já
é suficiente para demonstrar a utilização da metodologia indicada na lei, sendo que, além
disso, o documento demonstra, ainda, as medições observadas durante a jornada de trabalho.

Não obstante, verifico que a sentença incorreu em erro material ao referir-se ao
período de 1.1.2004 a 30.3.2005, motivo pelo qual reconheço de ofício o equívoco. 

Para os períodos de 20.1.2012 a 31.3.2012, 1.4.2012 a 20.5.2013 e 2.6.2014 a
22.9.2016, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Frigorífico Cariacica S/A
demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei e
que apuração do agente se deu por meio da NHO-01 da FUNDACENTRO, o que demonstra
o uso da metodologia prevista na legislação. Consta, no documento, o profissional habilitado
que procedeu aos registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico, sendo
irrelevante a sua extemporaneidade. A respeito da apresentação da memória das medições,
como já exposto,  havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral – necessidade de
apresentar laudo técnico, não fazendo sentido exigir histograma em hipótese em que se
apresenta o PPP.
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Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento de tempo especial nos
referidos períodos. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. De
ofício, reconheço erro material na sentença para determinar a averbação de tempo especial de
1.1.2001 a 30.3.2005. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000317367v25 e do código CRC 6aeecd6d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5000705-17.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE HELCIO DUTRA MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 03/11/1998 a 15/05/1999, 06/03/2001 a 30/09/2004 e 03/05/2010 a 16/08/2017.

Em suas razões recursais (Evento 16), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.

Contrarrazões de Evento 21. 
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Despacho determinando a juntada de laudo técnico (Evento 24).

Petição do autor requerendo a juntada de documentos (Evento 28).

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.
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(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

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

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

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

(...)

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

(...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".
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Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

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

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

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

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

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.
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Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

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

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

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

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

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 16



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 99/466

5000705-17.2018.4.02.5002 500000331015 .V11 JES10515© JES10515

organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

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

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

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 03/11/1998
a 15/05/1999, 06/03/2001 a 30/09/2004 e 03/05/2010 a 16/08/2017. 

Para o período de 03/11/1998 a 15/05/1999, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Polita Indústria e Comércio de Pedras Polidas Ltda. demonstrando que exerceu
a atividade de polidor e esteve exposto a ruído em intensidade de 96,9 dB (acima do limite
legal), sendo a forma de apuração do agente por meio da técnica da dosimetria, o que é
suficiente para demonstrar a utilização da metodologia prevista em lei. 

Para o período de 6/3/2001 a 30/9/2004, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa MGA Mármores e Granitos Altoé Ltda. demonstrando que exerceu a atividade
de polidor e esteve exposto a ruído em intensidade de 88,29 dB (acima do limite legal), sendo
a forma de apuração do agente por meio da técnica da dosimetria, o que é suficiente para
demonstrar a utilização da metodologia prevista em lei. 

Para o período de 03/05/2010 a 16/08/2017, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa DW Granitos e Mármores Ltda. demonstrando que exerceu a atividade de
cortador e esteve exposto a ruído em intensidades de 95,2 dB, 89,54 dB e 87,02 dB (acima do
limite legal), sendo a forma de apuração do agente por meio da técnica da dosimetria, o que é
suficiente para demonstrar a utilização da metodologia prevista em lei.   

Nota-se que os documentos contém todos os requisitos legais, apontando
inclusive os profissionais que efetivaram a monitoração ambiental, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Não obstante, intimado, o autor apresentou os laudos técnicos
expedidos pelas empresas empregadoras (Evento 28).
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331015v11 e do código CRC 86d8c215.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5000069-08.2019.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: ANTONIO LUIZ SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 12/04/1993 a 31/10/1994, de 01/11/1994 a 13/06/1997, de 01/07/1997 a 02/09/2001, de
03/09/2001 a 31/12/2004 e de 01/01/2005 a 13/07/2018 e determinando a concessão de
aposentadoria especial.

Em suas razões recursais (Evento 21), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 17



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 102/466

5000069-08.2019.4.02.5005 500000352171 .V9 JES10515© JES10515

Contrarrazões de Evento 23.

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

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

(...)

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

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

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

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

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

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

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

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

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

(...)

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

(...)

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

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

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 17



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 106/466

5000069-08.2019.4.02.5005 500000352171 .V9 JES10515© JES10515

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 12/04/1993
a 31/10/1994, de 01/11/1994 a 13/06/1997, de 01/07/1997 a 02/09/2001, de 03/09/2001 a
31/12/2004 e de 01/01/2005 a 13/07/2018. 

Para o período de 12/04/1993 a 31/10/1994 e de 01/11/1994 a 13/06/1997, o
autor apresentou o PPP expedido pela empresa Marbrasa Mármores do Brasil S/A
demonstrando que laborou como servente (até 31/10/1994) e manobreiro (até 13/6/1997),
exposto a ruído em intensidade de 90,0 dB e 91,7 dB, respectivamente, ou seja, acima do
limite permido em lei. Consta, no documento, que a apuração do agente se deu na forma da
NHO-01 da FUNDACENTRO e por meio de dosimetria, o que é suficiente para a
demonstração do uso da metodologia prevista na legislação. 

Para o período de 01/07/1997 a 02/09/2001, de 03/09/2001 a 31/12/2004, o
autor apresentou o PPP expedido pela empresa JM da Silva Granitos Ltda. demonstrando que
laborou como manobreiro (até 2/9/2001) e encarregado (até 31/12/2004), exposto a ruído em
intensidade de 91,7 dB e 96,3 dB, respectivamente, ou seja, acima do limite permido em lei.
Consta, no documento, que a apuração do agente se deu na forma da NHO-01 da
FUNDACENTRO e por meio de dosimetria, o que é suficiente para a demonstração do uso
da metodologia prevista na legislação. 

Para o período de 01/01/2005 a 13/07/2018, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Marbrasa Mármores do Brasil S/A demonstrando que laborou como 
encarregado, exposto a ruído em intensidade de 96,3 dB, ou seja, acima do limite permido em
lei. Consta, no documento, que a apuração do agente se deu na forma da NHO-01 da
FUNDACENTRO e por meio de dosimetria, o que é suficiente para a demonstração do uso
da metodologia prevista na legislação. 

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite
permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente, fazendo jus ao
reconhecimento de tempo especial. 
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000352171v9 e do código CRC b0258652.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 0022226-75.2017.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: AGUINALDO EUGENIO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente  a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade especial de
01/05/1991 a 01/03/1992, 03/05/1993 a 24/02/1996, 05/06/1995 a 02/07/1999, 22/07/1999 a
01/12/2004, 02/12/2004 a 28/04/2005, 22/07/1999 a 01/05/2006 e 02/05/2006 a 20/06/2010 e
determinando a concessão de aposentadoria especial desde a DER em 16/6/2016. 

Em suas razões recursais (Evento 24), alega, em síntese,  que (i) analisando os
PPPs apresentados quanto à descrição da atividade, forçoso concluir que "auxiliar de
enfermagem" desenvolvida pela autora/recorrido (entre 05/06/1995 a 02/07/1999, 22/07/1999
a 01/12/2004, 02/12/2004 a 28/04/2005, 22/07/1999 a 01/05/2006 e de 02/05/2006 a
20/06/2010) não demandava o contato direto e obrigatório, bem como habitual e permanente,
com portadores de doenças infectocontagiosas ou materiais contaminados, sendo tal contato
apenas potencial, ou seja, não há certeza que tal ocorra cotidianamente, por isso sendo
caracterizado como um contato eventual e, ainda, intermitente, (ii) a atividade de "técnica de
enfermagem", como descrita nos referidos PPPs, até pode ter contato com algum agente
biológico, mas, com certeza, tal contato é eventual, (iii) para fins de enquadramento especial
por agentes biológicos, a lei exige que o contato seja habitual e permanente, o que só ocorre
em setores de isolamento de hospitais, trabalhos com autópsias, laboratórios de
anatomopatologia, trabalhos em biodigestores, fossas sépticas e galerias, trabalhos com lixo
urbano ou rural, manipulação de vacinas etc., consoante disciplinados nos decretos
previdenciários, (iv) sendo mantido o benefício, o índice de correção a ser aplicado deve
obedecer ao previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.
11.960/2009.

 Sem contrarrazões.

VOTO

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

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

Antes da Lei 9.032/1995 era inexigível a comprovação da efetiva exposição a
agentes nocivos; o reconhecimento do tempo de serviço especial era possível apenas em face
do enquadramento na categoria profissional do trabalhador ou em face de sua sujeição a
agentes nocivos, o que poderia ser provado por qualquer meio, à exceção do trabalho exposto
a ruído e calor, com relação ao qual sempre se exigiu medição técnica.

A partir da vigência da Lei 9.032/1995, ou seja, a partir de 29/4/1995, tornou-se
inviável o enquadramento por categoria profissional. Desde então, houve a necessidade de
comprovação da sujeição a agentes nocivos, por qualquer meio de prova, até o início da
vigência do Decreto 2.172/1997. Com a superveniência do decreto, em 5/3/1997, a prova
deve ser feita por meio do formulário previsto em regulamento, o qual terá de ter lastro em
laudo técnico.

 Cabe acrescentar que, a partir de 3/12/1998, passou a viger nova redação do §
1º do art. 58 da Lei 8.213/1991 (dada pela Lei 9.732/1998), que passou a referir à
comprovação da exposição a agentes nocivos “... nos termos da legislação trabalhista”. Por
conseguinte, desde então (3/12/1998, a exposição deverá ser apurada quantitativamente, nos
casos em que a legislação trabalhista assim dispõe (anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15); ou
deverá ser apurada qualitativamente, também seguindo o disposto na legislação trabalhista
(anexos 6, 13 e 14 da NR-15). É o que decorre do art. 278 da IN 77/2015 do INSS e dos arts.
64, § 2º, e 68, § 2º, do Decreto  3.048/1999.

 De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-
se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes
ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de
laboratório.  Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964
considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência
médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”.

 Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
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redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 4.882/2003,
por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão “micro-
organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques);  contato com lixo urbano (coleta e
industrialização).

A sentença reconheceu trabalhado especial, por exposição a agentes biológicos,
e o INSS impugna os períodos de 05/06/1995 a 02/07/1999, 22/07/1999 a 01/12/2004,
02/12/2004 a 28/04/2005, 22/07/1999 a 01/05/2006 e de 02/05/2006 a 20/06/2010.

Para demonstrar o exercício de atividade especial de 5/6/1995 a 2/7/1999 , o
autor apresentou o PPP, expedido pela SESA - Secretaria de Estado da Saúde, demonstrando
que ele laborou como técnico de enfermagem, no Hospital Dório Silva, estando exposto a
vírus, bactérias, bacilos etc. (Descrição das atividades: "Auxiliar o enfermeiro em todas as
suas atividades; administrar medicamentos prescritos a pacientes em tratamento; auxiliar na
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; receber material
para exame laboratorial; entregar resultados; realizar coleta de material biológico, cultura,
drenagens; e efetuar atendimento simpels de enfermagem tais como curativos, injeções,
vacinas, nebulização etc."). 

Assim, como se observa, não há dúvida a respeito do contato permanente com
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e materiais contaminados, devendo ser
mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Para demonstrar o exercício de atividade especial de 22/07/1999 a 01/12/2004,
o autor apresentou o PPP, expedido pela SESA - Secretaria de Estado da Saúde,
demonstrando que ele laborou como auxiliar de enfermagem, no Hospital Universitário e no
Hospital da Polícia Militar, estando exposto a vírus e bactérias (Descrição das atividades,
dentre outras: "Trabalha em contato permanente com sangue"). 

Assim, como se observa, não há dúvida a respeito do contato permanente com
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e materiais contaminados, devendo ser
mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Para demonstrar o exercício de atividade especial de 2/6/2006 a 3/9/2009 (data
da expedição do documento), o autor apresentou o PPP, expedido pela SESA - Secretaria de
Estado da Saúde, demonstrando que ele laborou como técnico em necrópsia, estando exposto
a vírus e bactérias (Descrição das atividades, dentre outras: "Reconstituir cadáveres humanos
e de animais; formolizar cadáveres humanos e de animais; embalsarar cadáveres;
taxidermizar animais vertebrados; curtir peles; preparar esqueletos de animais etc."). 
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Assim, como se observa, não há dúvida a respeito do contato permanente com
materiais contaminados por doenças infectocontagiosas, devendo ser mantida a especialidade
reconhecida na sentença. 

Para demonstrar o exercício de atividade especial de 22/7/1999 a 20/6/2010, o
autor apresentou o PPP, expedido pela SESA - Secretaria de Estado da Saúde, demonstrando
que ele laborou como técnico de enfermagem, estando exposto a vírus, bacilos, bactérias
etc. (Descrição das atividades: "Auxiliar o enfermeiro em todas as suas atividades;
administrar medicamentos prescritos a pacientes em tratamento; auxiliar na prestação de
cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; receber material para exame
laboratorial; entregar resultados; realizar coleta de material biológico, cultura, drenagens; e
efetuar atendimento simpels de enfermagem tais como curativos, injeções, vacinas,
nebulização etc.."). 

Assim, como se observa, não há dúvida a respeito do contato permanente com
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e materiais contaminados, devendo ser
mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

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

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

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
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Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

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

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000348592v14 e do código CRC 80eea75d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5003242-52.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARCO ANTONIO JANUTHE SCHELLEMBERG (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial os períodos de
18.5.1992 a 3.5.1993; 18.8.1993 a 7.8.1995; 24.11.1995 a 16.4.1997; 14.8.1998 a 5.12.2001;
12.7.2002 a 8.4.2015; 3.7.2011 a 28.7.2015; e 2.4.2015 a 2.3.2016, com a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 19.10.2018. 

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

Contrarrazões de Evento 26.

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

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

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

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

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

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

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

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

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

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

No caso, a sentença reconheceu como especiais os períodos de 18.5.1992 a
3.5.1993; 18.8.1993 a 7.8.1995; 24.11.1995 a 16.4.1997; 14.8.1998 a 5.12.2001; 12.7.2002 a
8.4.2015; 3.7.2011 a 28.7.2015; e 2.4.2015 a 2.3.2016.

Constam, nos autos, os seguintes documentos:

(i) CTPS demonstrando o exercício de vigilante na empresa Essel Especiais
Serviços de Segurança Ltda. no período de 18.5.1992 a 3.5.1993 (consta o PPP subscrito
pelo sindicato SINDSEG-GV/ES aduizindo que laborou em vários estabelecimentos
financeiros para inibir e impedir ação criminosa, estando devidamente autorizado a portar
arma de fogo);

(ii) CTPS demonstrando o exercício de vigilante na empresa SEC Serviços
Especiais de Segurança e Transporte de Valores S/A no período de 18.8.1993 a
7.8.1995 (consta o PPP subscrito pelo sindicato SINDSEG-GV/ES aduizindo que laborou em
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vários estabelecimentos financeiros para inibir e impedir ação criminosa, estando
devidamente autorizado a portar arma de fogo);

(iii) PPP expedido pela empresa Prosegur Brasil S/A, relativo ao período
de 24.11.1995 a 16.4.1997, demonstrando que exerceu a atividade de vigilante patrimonial
com uso de arma de fogo;

(iv) PPP expedido pela empresa Vigiminas Serviços de Vigilância e Segurança
Ltda., relativo ao período de 3.7.2011 a 28.7.2015, demonstrando que exerceu a "a atividade
de vigilância desarmada no posto de trabalho" (não há descrição das atividades);

(v) PPP expedido pela empresa Security Vigilância Patrimonial Ltda., relativo
ao período de 2.4.2015 a 2.3.2016, demonstrando que exerceu a função de vigilante
patrimonial em "atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécie
de vigilância física";

(vi) PPP expedido pela empresa VIGSERV Serviços de Vigilância e Segurança
Ltda., relativo ao período de 12.7.2002 a 8.4.2015, demonstrando que exerceu a função de
vigilante tendo como atividades "vigiar dependências com a finalidade de prevenir, controlar
e combater delitos e outras irregularidades, zelar pela segurança das pessoas e do
patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos, recepcionar e controlar a
movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito, comunicar via rádio ou telefone
e prestar informações ao público".

Como se observa, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar
o exercício da atividade de vigilante, com uso de arma de fogo, e a exposição à atividade
nociva (perigosa), de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Isso porque o fato
de exercer, por si só, a atividade de vigilante é bastante para reconhecer o tempo
especial, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente, nos termos da citada jurisprudência do STJ
(Pet. 10.679/RN). 

Assim, deve ser mantida a especialidade em todos os períodos impugnados,
salvo o período de 3.7.2011 a 28.7.2015, uma vez que o PPP expedido pela empresa
Vigiminas Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. registra que o autor exerceu a "a
atividade de vigilância desarmada no posto de trabalho", sendo que não traz a descrição das
atividades desenvolvidas, o que inviabiliza a análise a respeito da sujeição à atividade nociva
de forma habitual/permanente. 

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/10/2019, os
Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como representativos da
controvérsia repetitiva descrita no Tema 1031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade
de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei
9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Acrescenta-se
que foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art.
1.037, II, do CPC).
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Não obstante, no caso em exame, os documentos apresentados pelo autor
demonstram que houve o uso de arma de fogo nos períodos reconhecidos como especiais, não
havendo que se falar em suspensão do feito, nos termos da decisão do STJ, pois não se
discute aqui a possibilidade de reconhecimento de tempo especial sem uso de arma de fogo,
que é objeto de discussão nos referidos recursos especiais.

Todavia, considerando que foi reconhecido o exercício de tempo especial
de 2.7.2002 a 8.4.2015  e 2.4.2015 a 2.3.2016, em razão de outros vínculos empregatícios,  o
afastamento da especialidade de 3.7.2011 a 28.7.2015 não tem nenhuma relevância.

Quanto aos PPPs expedidos pelo sindicato de categoria, considerando o
encerramento das atividades empresariais das empregadoras, deve-se considerar a declação
do sindicato no sentido de que haveria uso de arma de fogo no exercício da atividade de
vigilante.

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350694v11 e do código CRC c93ae17e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0036755-17.2017.4.02.5050/ES

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

RECORRIDO: JOSE CARLOS BARBOZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 8/5/1973 a 4/11/1975, 21/6/1977 a 12/4/1978, 11/4/1978 a 26/4/1978, 24/3/1980 a
17/1/1981, 23/9/1985 a 12/3/1986, 17/4/1986 a 5/6/1986, 23/10/1986 a 27/7/1987, 15/9/1987
a 7/12/1987, 8/1/1988 a 16/4/1988, 17/5/1990 a 2/7/1990, 6/9/1991 a 24/12/1991, 21/5/1992 a
17/6/1992, 14/12/1992 a 28/12/1992, 13/9/1993 a 5/11/1993, 1º/12/1993 a 30/1/1994,
19/6/1995 a 10/7/1995, 18/6/1995 a 1º/4/1996, 6/3/1997 a 15/12/1998, 2/10/2000 a 15/8/2001
e 27/12/2006 a 1º/6/2007 e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição desde a DER em 13/9/2016.

Em suas razões recursais (Evento 58), a parte recorrente alega, dentre outros
argumentos, que (i) a caracterização do tempo de serviço especial deve observar a legislação
vigente à época da prestação do serviço, (ii) a partir de 29/4/1995, deixou de haver a
possibilidade de enquadramento como especial pelo simples exercício de atividade
profissional, (iii) com a edição da Medida Provisória 1.523, de 11 de outubro de 1996, houve
a alteração do art. 58 da Lei 8.213/1991, há necessidade de apresentação de laudo técnico
pericial para a efetiva comprovação da exposição a agentes nocivos, (iv) o efetivo
fornecimento de equipamentos de proteção individual afasta, por completo, a especialidade
do trabalho, e (v) é necessário verificar a forma que foi efetuada o cálculo do nível de
exposição do ruído, se foi feito com base no tempo de medição e mesma exposição ao longo
das oito horas ou considerou a mesma dose presumindo que no restante da jornada não houve
exposição ao agente físico.

Sem contrarrazões. 

VOTO

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial e determinou a
concessão da aposentadoria pleiteada sob os seguintes fundamentos:

(...) Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a:

• Averbar tempo de serviço militar referente ao período de 15/1/1972 a 30/12/1972.

• Reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 8/5/1973 a 4/11/1975, 10/11/1975 a
25/4/1977, 21/6/1977 a 12/4/1978, 11/4/1977 a 26/4/1978, 8/5/1978 a 21/5/1979, 12/6/1979 a
18/5/1980, 24/3/1980 a 17/1/1981, 6/2/1981 a 12/1/1982, 8/2/1982 a 12/5/1982, 14/4/1983 a
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1º/6/1984, 9/6/1983 a 10/4/1984, 19/3/1985 a 16/5/1985, 23/9/1985 a 12/3/1986, 17/4/1986 a
5/6/1986, 10/6/1986 a 7/10/1986, 23/10/1986 a 27/7/1987, 15/9/1987 a 7/12/1987, 8/1/1988 a
16/4/1988, 27/6/1989 a 14/2/1990, 17/5/1990 a 2/7/1990, 9/8/1990 a 6/2/1991, 6/9/1991 a
24/12/1991, 21/5/1992 a 17/6/1992, 13/8/1992 a 2/12/1992, 14/12/1992 a 28/12/1992,
13/9/1993 a 5/11/1993, 1º/12/1993 a 30/1/1994, 25/4/1994 a 17/12/1994, 19/6/1995 a
10/7/1995, 18/6/1995 a 1º/4/1996, 2/9/1996 a 15/12/1998, 14/12/1998 a 15/12/1999, 6/1/2000
a 15/4/2000, 2/10/2000 a 15/8/2001, 2/10/2001 a 17/10/2001, 9/10/2001 a 4/9/2002, 10/1/2003
a 14/7/2003, 15/7/2003 a 19/11/2003, 4/5/2004 a 10/5/2004, 17/5/2004 a 19/5/2004, 1º/6/2004
a 3/6/2004, 16/6/2004 a 26/6/2004, 17/9/2004 a 30/9/2004, 25/1/2005 a 27/1/2005, 2/3/2005 a
3/3/2005, 1º/4/2005 a 26/10/2006, 27/12/2006 a 1º/6/2007, 16/7/2007 a 12/9/2008, 9/12/2009
a 17/12/2009, 4/1/2010 a 12/2/2010, 19/4/2010 a 19/8/2011, 9/1/2012 a 2/2/2012, 24/6/2013 a
4/7/2013, 22/8/2013 a 8/5/2014, 10/11/2014 a 11/11/2014, 4/5/2015 a 8/5/2015, 11/5/2015 a
14/5/2015 e 8/6/2015 a 11/6/2015, convertendo-o em comum.

• Conceder aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário
(regra 85/95) desde o requerimento administrativo, em 13/9/2016.

• Subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais.

Averbação do período de 15/1/1972 a 30/12/1972

O autor exibiu Certificado de Reservista de 1ª Categoria emitido pelo 1º Batalhão de Guardas
do Ministério do Exército (evento 1_OUT4 e OUT5). O documento atesta que o autor foi
incorporado ao serviço militar em 15/1/1972 e licenciado em 30/12/1972. O documento não
foi impugnado pelo INSS.

Esse tempo de serviço não foi computado pelo INSS no processo administrativo (evento
22_OUT32, fls. 15-28). Por outro lado, o art. 55, I, da Lei nº 8.213/91 autoriza a averbação do
tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1º do art. 143 da
Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social,
desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou
aposentadoria no serviço público.

O autor tem direito à averbação do período de 15/1/1972 a 30/12/1972.

Enquadramento de atividade especial

O autor pediu o reconhecimento de tempo de serviço especial nos períodos de 8/5/1973 a
4/11/1975, 10/11/1975 a 25/4/1977, 21/6/1977 a 12/4/1978, 11/4/1977 a 26/4/1978, 8/5/1978 a
21/5/1979, 12/6/1979 a 18/5/1980, 24/3/1980 a 17/1/1981, 6/2/1981 a 12/1/1982, 8/2/1982 a
12/5/1982, 14/4/1983 a 1º/6/1984, 9/6/1983 a 10/4/1984, 19/3/1985 a 16/5/1985, 23/9/1985 a
12/3/1986, 17/4/1986 a 5/6/1986, 10/6/1986 a 7/10/1986, 23/10/1986 a 27/7/1987, 15/9/1987 a
7/12/1987, 8/1/1988 a 16/4/1988, 27/6/1989 a 14/2/1990, 17/5/1990 a 2/7/1990, 9/8/1990 a
6/2/1991, 6/9/1991 a 24/12/1991, 21/5/1992 a 17/6/1992, 13/8/1992 a 2/12/1992, 14/12/1992 a
28/12/1992, 13/9/1993 a 5/11/1993, 1º/12/1993 a 30/1/1994, 25/4/1994 a 17/12/1994,
19/6/1995 a 10/7/1995, 18/6/1995 a 1º/4/1996, 2/9/1996 a 15/12/1998, 14/12/1998 a
15/12/1999, 6/1/2000 a 15/4/2000, 2/10/2000 a 15/8/2001, 2/10/2001 a 17/10/2001, 9/10/2001
a 4/9/2002, 10/1/2003 a 14/7/2003, 15/7/2003 a 19/11/2003, 4/5/2004 a 10/5/2004, 17/5/2004
a 19/5/2004, 1º/6/2004 a 3/6/2004, 16/6/2004 a 26/6/2004, 17/9/2004 a 30/9/2004, 25/1/2005
a 27/1/2005, 2/3/2005 a 3/3/2005, 1º/4/2005 a 26/10/2006, 27/12/2006 a 1º/6/2007, 16/7/2007
a 12/9/2008, 9/12/2009 a 17/12/2009, 4/1/2010 a 12/2/2010, 19/4/2010 a 19/8/2011, 9/1/2012
a 2/2/2012, 24/6/2013 a 4/7/2013, 22/8/2013 a 8/5/2014, 10/11/2014 a 11/11/2014, 4/5/2015 a
8/5/2015, 11/5/2015 a 14/5/2015 e 8/6/2015 a 11/6/2015.
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O INSS já admitiu no processo administrativo o enquadramento nos períodos de 12/6/1979 a
18/3/1980, 6/2/1981 a 12/1/1982, 8/2/1982 a 12/5/1982, 14/4/1983 a 1º/6/1983, 9/6/1983 a
10/4/1984, 19/3/1985 a 16/5/1985, 10/6/1986 a 7/10/1986, 27/6/1989 a 14/2/1990, 9/7/1990 a
6/2/1991, 13/8/1992 a 2/12/1992, 25/4/1994 a 17/12/1994 e 2/9/1996 a 5/3/1997 (evento
22_OUT32, fls. 25-27).

A controvérsia, portanto, restringe-se aos períodos de 8/5/1973 a 4/11/1975, 10/11/1975 a
25/4/1977, 21/6/1977 a 12/4/1978, 11/4/1977 a 26/4/1978, 8/5/1978 a 21/5/1979, 24/3/1980 a
17/1/1981, 23/9/1985 a 12/3/1986, 17/4/1986 a 5/6/1986, 23/10/1986 a 27/7/1987, 15/9/1987 a
7/12/1987, 8/1/1988 a 16/4/1988, 17/5/1990 a 2/7/1990, 6/9/1991 a 24/12/1991, 21/5/1992 a
17/6/1992, 14/12/1992 a 28/12/1992, 13/9/1993 a 5/11/1993, 1º/12/1993 a 30/1/1994,
19/6/1995 a 10/7/1995, 18/6/1995 a 1º/4/1996, 6/3/1997 a 15/12/1998, 14/12/1998 a
15/12/1999, 6/1/2000 a 15/4/2000, 2/10/2000 a 15/8/2001, 2/10/2001 a 17/10/2001, 9/10/2001
a 4/9/2002, 10/1/2003 a 14/7/2003, 15/7/2003 a 19/11/2003, 4/5/2004 a 10/5/2004, 17/5/2004
a 19/5/2004, 1º/6/2004 a 3/6/2004, 16/6/2004 a 26/6/2004, 17/9/2004 a 30/9/2004, 25/1/2005
a 27/1/2005, 2/3/2005 a 3/3/2005, 1º/4/2005 a 26/10/2006, 27/12/2006 a 1º/6/2007, 16/7/2007
a 12/9/2008, 9/12/2009 a 17/12/2009, 4/1/2010 a 12/2/2010, 19/4/2010 a 19/8/2011, 9/1/2012
a 2/2/2012, 24/6/2013 a 4/7/2013, 22/8/2013 a 8/5/2014, 10/11/2014 a 11/11/2014, 4/5/2015 a
8/5/2015, 11/5/2015 a 14/5/2015 e 8/6/2015 a 11/6/2015.

O autor exibiu em juízo seis CTPS originais. Os documentos não foram impugnados pelo
INSS. Passo a analisar o direito ao enquadramento da atividade especial em cada um dos
períodos controversos.

Período de 8/5/1973 a 4/11/1975

A CTPS indica que o autor exercia cargo de vigilante na empresa Segurança Bancária e
Industrial Ltda. 

O código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 previa a concessão de aposentadoria
especial aos 25 anos de tempo de serviço aos bombeiros, investigadores e guardas.

A Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que “a
atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no
item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64”.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais pacificou o
entendimento de que a equiparação da atividade de vigilante à de guarda, para fins de
enquadramento no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, depende da
comprovação do uso habitual de arma de fogo em serviço.

EMENTA CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. FATOR MULTIPLICATIVO.
APLICAÇÃO DA TABELA DE CONVERSÃO VIGENTE NA DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. ENQUADRAMENTO POR
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. 1. O fator de
conversão deve ser apurado com base na legislação em vigor na data do requerimento de
aposentadoria, afastando a aplicação da norma vigente na época da prestação do serviço.
Precedente do STJ: REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011. 2. A
jurisprudência da TNU está pacificada no sentido de que o vigilante precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64. O que caracteriza a
atividade do guarda como perigosa é o uso de arma de fogo. Se o vigilante não comprova o
porte habitual de instrumento dessa natureza, a equiparação com o guarda não se justifica. 3.
Incidente do autor não conhecido. Incidente do INSS improvido. (PEDILEF
200871950073870, Rel. Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 25/05/2012)
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O autor exerceu a atividade de vigilante em empresa de segurança patrimonial. A função de
vigilante, ao contrário da de vigia, é presumivelmente exercida com porte de arma. O vigia
não tem autorização para portar arma de fogo.

“A diferença entre as profissões de vigia e vigilante é que enquanto o primeiro realiza
serviços observando a adequada ordem do estabelecimento, o segundo é preparado através
de cursos para poder defender o patrimônio do empregador e impedir ou inibir ação
criminosa.

 

 

Os cargos de vigia e vigilante distinguem-se entre si, sob o ponto de vista técnico. Vigilante é
aquele profissional especializado, treinado para segurança de valores, e que tem porte de
arma. Já o vigia apenas toma conta do estabelecimento que se encontra fechado. As funções
desenvolvidas pelo vigia, mais brandas e de modo menos ostensivo, não se confundem com
as do vigilante, como guarda especial que presta serviços de segurança com atribuições
específicas, assemelhada ao policiamento, de natureza parapolicial.”1

Assim, reconheço tempo de serviço especial no período de 8/5/1973 a 4/11/1975.

Período de 10/11/1975 a 25/4/1977

O autor exercia cargo de auxiliar de fabricação, atividade não classificada no quadro anexo
ao Decreto nº 53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/79. Descarto o enquadramento
por categoria profissional.

O autor alegou genericamente que ficava exposta a ruído em nível médio superior ao limite de
tolerância. Não obstante, não apresentou qualquer formulário com indicação das condições
ambientais. O ruído é agente nocivo quantitativo (e não qualitativo), ou seja, só configura
condição especial de trabalho quando ultrapassa o limite de tolerância. Somente um perito
pode, para tanto, medir tecnicamente o nível de ruído. Por isso é que os laudos técnicos
sempre foram necessários para permitir o enquadramento por exposição ao ruído, mesmo
antes da MP 1.523/96 (DOU 14.10.96; depois convertida na Lei 9.528/97), que instituiu a
exigência de laudo técnico. Não cabe enquadramento por exposição a ruído.

Período de 21/6/1977 a 12/4/1978

A CTPS indica a função de ajudante, atividade não classificada no quadro anexo ao Decreto
nº 53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/79.

O autor apresentou formulário DSS-8030 e laudo técnico indicando exposição a ruído em
nível médio equivalente de 100,4 dB(A) (evento 22_OUT29, fls. 6-7).

O INSS alegou que o formulário não indica as medidas de ruído obtidas durante a jornada de
trabalho, de modo que não comprova a exposição habitual e permanente (evento 22_OUT32,
fl. 11). Ocorre que a exigibilidade de memória escrita das medições de ruído só começou em
11/10/2001, por força do art. 173 da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de
2001. Antes disso não vigorava nenhum ato normativo que autorizasse a exigência de
histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC nº 57 e posteriores
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não podem retroagir no tempo, só podem ser aplicados aos laudos confeccionados a partir da
sua vigência. Além disso, os documentos expressamente atestam que a exposição se dava de
forma habitual e permanente, nem ocasional, nem intermitente.

Considerando que, na época, o limite de tolerância ao ruído estava fixado em 80 dB(A), cabe
enquadramento no Código 1.1.6 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64.

Reconheço tempo de serviço especial no período de 21/6/1977 a 12/4/1978.

Períodos de 11/4/1978 a 26/4/1978, 24/3/1980 a 17/1/1981, 23/9/1985 a 12/3/1986, 17/4/1986
a 5/6/1986, 23/10/1986 a 27/7/1987, 15/9/1987 a 7/12/1987, 8/1/1988 a 16/4/1988, 17/5/1990
a 2/7/1990, 6/9/1991 a 24/12/1991, 21/5/1992 a 17/6/1992, 14/12/1992 a 28/12/1992,
13/9/1993 a 5/11/1993 e 1º/12/1993 a 30/1/1994

As anotações das CTPS indicam o exercício dos cargos de Auxiliar Soldador, ½ Oficial de
Soldador e Soldador. O item 2.5.3 do Quadro II do Decreto nº 72.771/73 e do Anexo II do
Decreto nº 83.080/79 classifica a atividade profissional de soldador (solda elétrica e a
oxiacetileno) como serviço insalubre. Cabe o enquadramento por categoria profissional. O
enquadramento por categoria profissional dispensa a apresentação de laudo técnico.

Reconheço tempo de serviço especial nos períodos de 11/4/1978 a 26/4/1978, 24/3/1980 a
17/1/1981, 23/9/1985 a 12/3/1986, 17/4/1986 a 5/6/1986, 23/10/1986 a 27/7/1987, 15/9/1987 a
7/12/1987, 8/1/1988 a 16/4/1988, 17/5/1990 a 2/7/1990, 6/9/1991 a 24/12/1991, 21/5/1992 a
17/6/1992, 14/12/1992 a 28/12/1992, 13/9/1993 a 5/11/1993 e 1º/12/1993 a 30/1/1994.

Período de 8/5/1978 a 21/5/1979

O autor alegou que trabalhava como soldador, ficando exposto a ruído e hidrocarbonetos. A
CTPS, porém, indica o exercício da função de ajudante. Além disso, o autor não apresentou
qualquer formulário técnico com informação das condições ambientais.

Descarto o enquadramento de atividade especial.

Período de 19/6/1995 a 10/7/1995

O PPP emitido pela empresa Convaço – Construtora Vale do Aço informa exposição a ruído
em nível médio equivalente a 91,4 dB(A) (evento 22_OUT30, fl. 27). A informação está
embasada em laudo técnico pericial subscrito por médico do trabalho (evento 22_OUT30, fl.
28).

O INSS alegou que o formulário não indica as medidas de ruído obtidas durante a jornada de
trabalho, de modo que não comprova a exposição habitual e permanente (evento 22_OUT32,
fl. 11). Ocorre que a exigibilidade de memória escrita das medições de ruído só começou em
11/10/2001, por força do art. 173 da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de
2001. Antes disso não vigorava nenhum ato normativo que autorizasse a exigência de
histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC nº 57 e posteriores
não podem retroagir no tempo, só podem ser aplicados aos laudos confeccionados a partir da
sua vigência. Além disso, os documentos expressamente atestam que a exposição se dava de
forma habitual e permanente, nem ocasional, nem intermitente.

Considerando que, na época, o limite de tolerância ao ruído estava fixado em 80 dB(A), cabe
enquadramento no Código 1.1.6 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64.

Reconheço tempo de serviço especial no período de 19/6/1995 a 10/7/1995.
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Período de 18/6/1995 a 1º/4/1996

O formulário SB-40 emitido pela empresa Techint Engenharia S.A., que compreende o
interstício de 18/7/1995 a 1º/4/1996, informa exposição a ruído e temperaturas elevadas
(evento 22_OUT31, fl. 1). O laudo técnico pericial que embasou aquelas informações atesta
exposição a ruído em intensidade superior a 90 dB(A). O LTCAT foi subscrito por médico do
trabalho (evento 22_OUT31, fl. 3).

O INSS alegou que o formulário não indica as medidas de ruído obtidas durante a jornada de
trabalho, de modo que não comprova a exposição habitual e permanente (evento 22_OUT32,
fl. 11). Ocorre que a exigibilidade de memória escrita das medições de ruído só começou em
11/10/2001, por força do art. 173 da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de
2001. Antes disso não vigorava nenhum ato normativo que autorizasse a exigência de
histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC nº 57 e posteriores
não podem retroagir no tempo, só podem ser aplicados aos laudos confeccionados a partir da
sua vigência. Além disso, os documentos expressamente atestam que a exposição se dava de
forma habitual e permanente, nem ocasional, nem intermitente.

Considerando que, na época, o limite de tolerância ao ruído estava fixado em 80 dB(A), cabe
enquadramento no Código 1.1.6 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64.

Reconheço tempo de serviço especial no período de 18/6/1995 a 1º/4/1996.

Período de 6/3/1997 a 15/12/1998

O formulário DSS-8030 emitido pela empresa Engetol Construções Ltda., que compreende o
interstício de 2/9/1996 a 15/12/1998, informa exposição a ruído e calor (evento 22_OUT31, fl.
5). O laudo técnico pericial que embasou aquelas informações atesta exposição a ruído em
nível médio equivalente a 94,33 dB(A). O LTCAT foi subscrito por engenheiro de segurança do
trabalho (evento 22_OUT31, fl. 6).

O INSS alegou que a exposição a ruído não se dava de modo permanente em intensidade
superior a 90 dB(A) (evento 22_OUT32, fl. 12).

Ocorre que, para caracterizar atividade especial, o ruído não precisa estar acima do limite de
tolerância durante toda a jornada de trabalho. O item 6 do Anexo nº 1 da NR 15 dispõe:

“Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruído de
diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a soma
das seguintes frações:

C1 + C2 + C3 ____________________ + Cn

T1     T2     T3                                               Tn

exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância.

Na equação acima, Cn indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído
específico, e Tn indica a máxima exposição diária permissível a este nível, segundo o Quadro
deste Anexo.”

Assim, se durante determinados momentos não houver barulho no ambiente de trabalho acima
do limite de tolerância, nem por isso a atividade deixa de ser prestada em condições especiais,
desde que o nível equivalente de pressão sonora se iguale ou supere o limite de tolerância.
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Na prática, não existem tarefas nas quais o trabalhador fique exposto a um único nível de
ruído durante toda a jornada, ocorrendo exposições por tempos variados a níveis de ruído
variados. O chamado nível equivalente (Leq) representa um ruído equivalente à exposição do
empregado numa jornada de oito horas. É como se o empregado estivesse exposto a este nível
ruído por toda a jornada. O nível equivalente de ruído funciona como um valor médio
representativo da exposição ocupacional, tendo em conta os diversos níveis instantâneos de
pressão sonora ocorridos ao longo do período de medição. É esse nível equivalente de ruído
que, na forma da legislação previdenciária, deve ser superior a 80, 85 ou 90 dB(A) para efeito
de caracterizar o tempo de atividade especial por exposição a agente agressivo à saúde.

Reconheço tempo de serviço especial no período de 6/3/1997 a 15/12/1998.

Períodos de 14/12/1998 a 15/12/1999 e de 6/1/2000 a 15/4/2000

A partir da Lei nº 9.032/95, cessou a possibilidade de enquadramento por categoria
profissional, já que a lei nova passou a condicionar a contagem do tempo de serviço especial à
comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade
física, de modo habitual e permanente (vide nova redação atribuída ao art. 57, § 4º, da Lei nº
8.213/91). E a exigência de comprovação da efetiva exposição é incompatível com a presunção
de insalubridade que até então se admitia em razão do mero exercício de determinada
profissão. 

Como o autor não apresentou nenhum formulário técnico ou laudo técnico pericial com
informações sobre as condições do ambiente de trabalho, não é possível reconhecer tempo de
serviço especial.

Período de 2/10/2000 a 15/8/2001

O PPP emitido pela empresa BRATEC – Máquinas e Serviços Ltda. informa exposição a ruído
em nível médio equivalente a 90,5 dB(A) (evento 22_OUT31, fls. 11-12). O nível médio de
pressão sonora indicado extrapolava o limite de tolerância vigente.

Apesar de o autor ter exibido o formulário técnico no processo administrativo, a perícia do
INSS acabou deixando de analisar a possibilidade de enquadramento nesse período (evento
22_OUT32, fls. 11-13).

Reconheço tempo de serviço especial no período de 2/10/2000 a 15/8/2001.

Período de 2/10/2001 a 17/10/2001

Como o autor não apresentou nenhum formulário técnico ou laudo técnico pericial com
informações sobre as condições do ambiente de trabalho, não é possível reconhecer tempo de
serviço especial.

Período de 9/10/2001 a 4/9/2002

O autor apresentou formulário técnico emitido pela empresa Peyrani Brasil S.A.,
acompanhado do laudo técnico pericial que o embasou (evento 22_OUT31, fls. 13-18). Os
documentos indicam exposição a ruído em nível médio equivalente a 80,9 dB(A), ou seja,
abaixo do limite de tolerância vigente, estipulado em 90 dB(A).

O LTCAT ainda atestou exposição a fumos de manganês e ferro, em concentrações inferiores
aos limites de tolerância (evento 22_OUT31, fl. 16, vide “Conclusão”).
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Descarto o enquadramento de atividade especial.

Períodos de 10/1/2003 a 14/7/2003, 15/7/2003 a 19/11/2003, 4/5/2004 a 10/5/2004, 17/5/2004
a 19/5/2004, 1º/6/2004 a 3/6/2004, 16/6/2004 a 26/6/2004, 17/9/2004 a 30/9/2004, 25/1/2005
a 27/1/2005 e 2/3/2005 a 3/3/2005

O autor não apresentou qualquer formulário com indicação das condições ambientais. Alegou
genericamente que já tentou obter os laudos e PPPs junto aos empregadores, tendo lhe sido
negados. Requereu a intimação dos empregadores para apresentarem os documentos.

Indefiro o requerimento. Cabe ao autor, juntamente com a petição inicial, apresentar toda a
documentação necessária para a instrução da causa. No caso, o autor não comprovou a
suposta recusa do empregador em fornecer os documentos citados.

Período de 1º/4/2005 a 26/10/2006

O PPP emitido pela empresa UTC Engenharia S.A. informa exposição a ruído em nível médio
equivalente a 85 dB(A), ou seja, exatamente no limite de tolerância (evento 22_OUT31, fl. 19).
O documento ainda atestou exposição a fumos e poeira metálica. Contudo a mera indicação
de exposição a fumos e poeira, sem a especificação dos agentes químicos presentes, não
caracteriza condição especial de trabalho.

Descarto o enquadramento de atividade especial.

Período de 27/12/2006 a 1º/6/2007

O PPP emitido pela empresa Miplan Engenharia Construções e Montagens Ltda. informa
exposição a ruído, poeira e fumos metálicos (evento 22_OUT31, fls. 21-22). Quanto à
exposição a poeira e fumos metálicos, o PPP expressamente informa que o nível de
concentração aferido era inferior ao limite de tolerância (item 15.4).

Em relação ao ruído, o documento indica nível médico equivalente a 93,7 dB(A), ou seja,
acima do limite de 85 dB(A). A perícia técnica do INSS recusou o enquadramento, porque o
PPP não identifica se a aferição seguiu a metodologia estabelecida pela NHO-01 da
Fundacentro, com aferição do NEN (Nível de Exposição Normalizado) (evento 22_OUT32, fl.
12).

A empresa Miplan exibiu no curso da demanda o laudo técnico pericial que embasou o
preenchimento do PPP. O LTCAT demonstra que o nível médio de ruído foi aferido com base
na metodologia estabelecida na NHO-01 da Fundacentro (evento 45_RESPOSTA2). 

Reconheço tempo de serviço especial no período de 27/12/2006 a 1º/6/2007.

Período de 16/7/2007 a 12/9/2008

O PPP emitido pela empresa Miplan Engenharia Construções e Montagens Ltda. informa
exposição a ruído, poeira e fumos metálicos (evento 22_OUT31, fls. 23-24).

Segundo a legislação previdenciária, a poeira só é considerada agressiva quando composta de
agentes químicos como sílica, silicatos, carvão ou amianto, enfim, partículas minerais
cientificamente provadas como idôneas a infundir debilitação da saúde. A mera indicação de
exposição a poeira não é suficiente para o enquadramento de atividade especial.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 20



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 130/466

0036755-17.2017.4.02.5050 500000348560 .V4 JES10515© JES10515

O PPP descreveu exposição a fumos de ferro (2.6372 mg/m³), manganês (0,0449 mg/m³) e
chumbo (0,0137 mg/m³).

Quanto à exposição a poeira de ferro, esse minério não é agente nocivo classificado no
Decreto nº 3.048/99, tampouco na NR-15 do MTE. Portanto, a exposição a esse agente
químico não caracteriza condição especial de trabalho.

Em relação à exposição a poeira de manganês, o Anexo 12 da NR-15 do Ministério do
Trabalho fixa limites de tolerância correspondentes a 5 mg/m³ ou 1 mg/m³, dependendo do tipo
de atividade desempenhada pelo trabalhador. O nível de concentração indicado no PPP é
inferior àqueles limites de tolerância.

Já em relação à exposição a poeira de chumbo, o Anexo 11 da NR-15 do Ministério do
Trabalho fixa em 0,1 mg/m³ o limite de tolerância. O nível de concentração indicado no PPP
(0,0137 mg/m³) não caracteriza condição especial de trabalho.

Por fim, em relação ao ruído, o PPP informa nível médio equivalente a 70 dB(A), abaixo do
limite de tolerância vigente.

Descarto o enquadramento de atividade especial nesse período.

Períodos de 9/12/2009 a 17/12/2009 e de 4/1/2010 a 12/2/2010

Como o autor não apresentou nenhum formulário técnico ou laudo técnico pericial com
informações sobre as condições do ambiente de trabalho, não é possível reconhecer tempo de
serviço especial.

Período de 19/4/2010 a 19/8/2011

O PPP emitido pela empresa PLAMONT Planejamento, Montagem e Engenharia Ltda.
informa exposição a ruído em nível médio equivalente a 83,0 dB(A), abaixo do limite de
tolerância vigente (evento 22_OUT31, fl. 25).

O PPP também indica exposição a “poeiras minerais” e “fumos metálicos (poeira total)”.
Como já foi exposto, a mera indicação de exposição a poeira, sem informação sobre os
agentes químicos presentes, não caracteriza condição especial de trabalho.

O formulário ainda atesta exposição a fumos de cobre (0,0091 mg/m³), cromo (0,0031 mg/m³),
ferro (3,3520 mg/m³), manganês (0,0955 mg/m³), níquel (ND) e chumbo (0,0049 mg/m³). Os
níveis de concentração aferidos são inferiores aos limites de tolerância fixados nos Anexos 11
e 12 da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Por fim, o PPP atesta a existência do fator de risco “vibração localizada” em intensidade
correspondente a 1,0076 m/s². O item 2.0.2 do Anexo IV dos Decretos nº 2.172/97 e 3.048/99
classifica os trabalhos sujeitos ao agente físico “vibrações” como nocivos à saúde, com direito
à aposentadoria aos 25 anos de tempo de serviço. Porém, é necessária avaliação quantitativa
para a caracterização de condição insalubre, nos termos do Anexo nº 8 da NR-15 do
Ministério do Trabalho.

No presente caso, o laudo técnico pericial expressamente informa que o valor de aceleração
resultante de exposição normalizada aferido (aren = 3,056 m/s²) era inferior ao limite de
tolerância vigente, fixado em 5,0 m/s² (evento 37_LAUDO2, fl. 7).

Descarto o enquadramento de atividade especial nesse período. 
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Períodos de 9/1/2012 a 2/2/2012 e de 24/6/2013 a 4/7/2013

Como o autor não apresentou nenhum formulário técnico ou laudo técnico pericial com
informações sobre as condições do ambiente de trabalho, não é possível reconhecer tempo de
serviço especial.

Período de 22/8/2013 a 8/5/2014

O PPP emitido pela empresa Usiplan Usinagem Planalto Ltda. informa exposição a radiação
não ionizante (evento 22_OUT32, fls. 3-4). Trata-se de fator de risco que não constitui agente
nocivo para fins previdenciários. O Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, no código 2.0.3,
classifica como agente nocivo apenas a radiação ionizante, por exemplo, em “trabalhos
realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama e X, aos nêutrons e às substâncias
radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos”. “Dependendo da quantidade de
energia, uma radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante. Radiações não
ionizantes possuem relativamente baixa energia. De fato, radiações não ionizantes estão
sempre a nossa volta. Ondas eletromagnéticas como a luz, calor e ondas de rádio são formas
comuns de radiações não ionizantes. Sem radiações não ionizantes, nós não poderíamos
apreciar um programa de TV em nossos lares ou cozinhar em nosso forno de microondas.
Altos níveis de energia, radiações ionizantes, são originadas do núcleo de átomos, podem
alterar o estado físico de um átomo e causar a perda de elétrons, tornando-os eletricamente
carregados. Este processo chama-se "ionização".2

O PPP também atestou exposição a ruído, mas com base em avaliação meramente qualitativa.
Nesse caso, é inviável reconhecer condição especial de trabalho.

Por fim, o PPP também indicou exposição a “poeira metálica” e a “fumos metálicos”, com
base em avaliação qualitativa. Como já foi exposto, a mera indicação de exposição a poeira,
sem informação sobre os agentes químicos presentes, não caracteriza condição especial de
trabalho.

Descarto o enquadramento de atividade especial nesse período.

Períodos de 10/11/2014 a 11/11/2014, 4/5/2015 a 8/5/2015, 11/5/2015 a 14/5/2015 e 8/6/2015
a 11/6/2015

Como o autor não apresentou nenhum formulário técnico ou laudo técnico pericial com
informações sobre as condições do ambiente de trabalho, não é possível reconhecer tempo de
serviço especial.

Direito à aposentadoria por tempo de contribuição

A averbação do tempo de serviço militar referente ao período de 15/1/1972 a 30/12/1972
representa um acréscimo de 11 meses e 16 dias de tempo de contribuição.

Por sua vez, a conversão em comum do tempo de serviço especial referente aos períodos de
8/5/1973 a 4/11/1975, 21/6/1977 a 12/4/1978, 11/4/1978 a 26/4/1978, 24/3/1980 a 17/1/1981,
23/9/1985 a 12/3/1986, 17/4/1986 a 5/6/1986, 23/10/1986 a 27/7/1987, 15/9/1987 a 7/12/1987,
8/1/1988 a 16/4/1988, 17/5/1990 a 2/7/1990, 6/9/1991 a 24/12/1991, 21/5/1992 a 17/6/1992,
14/12/1992 a 28/12/1992, 13/9/1993 a 5/11/1993, 1º/12/1993 a 30/1/1994, 19/6/1995 a
10/7/1995, 18/6/1995 a 1º/4/1996, 6/3/1997 a 15/12/1998, 2/10/2000 a 15/8/2001 e 27/12/2006
a 1º/6/2007, mediante aplicação do fator de multiplicação 1,4, desconsiderados os interstícios
concomitantes, representa um acréscimo de 4 anos, 3 meses e 23 dias de tempo de
contribuição:
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Somados os acréscimos acima identificados aos 30 anos, 2 meses e 18 dias computados no
processo administrativo, o autor completou 34 anos, 6 meses e 11 dias de tempo de
contribuição até o requerimento administrativo, em 13/9/2016. 

Esse somatório de tempo de contribuição era insuficiente para a concessão da aposentadoria
por tempo de contribuição com proventos integrais pleiteada. 

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a:

a) averbar o tempo de contribuição referente ao período de 15/1/1972 a 30/12/1972;

b) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 8/5/1973 a 4/11/1975, 21/6/1977 a
12/4/1978, 11/4/1978 a 26/4/1978, 24/3/1980 a 17/1/1981, 23/9/1985 a 12/3/1986, 17/4/1986 a
5/6/1986, 23/10/1986 a 27/7/1987, 15/9/1987 a 7/12/1987, 8/1/1988 a 16/4/1988, 17/5/1990 a
2/7/1990, 6/9/1991 a 24/12/1991, 21/5/1992 a 17/6/1992, 14/12/1992 a 28/12/1992, 13/9/1993
a 5/11/1993, 1º/12/1993 a 30/1/1994, 19/6/1995 a 10/7/1995, 18/6/1995 a 1º/4/1996, 6/3/1997
a 15/12/1998, 2/10/2000 a 15/8/2001 e 27/12/2006 a 1º/6/2007, convertendo-o em comum.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
com proventos integrais requerida em 13/9/2016. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que a parte autora faria jus ao reconhecimento
da especialidade e à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS, por sua
vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem infirmar a
decisão recorrida; pelo contrário, apresentou apenas alegações genéricas, sem impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, que deve ser mantida nos termos do art. 46
da Lei 9.099/1995. 

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000348560v4 e do código CRC 9ee19d8d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5000697-06.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: PAULO ANTONIO LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 14/9/1986 a 5/10/1986, 1/2/1987 a 28/2/1990, 1/6/1991 a 30/12/1996, 1/11/1998 a
30/6/2004 e 1/3/2007 a 26/4/2018 e determinando a concessão de aposentadoria especial
desde a DER em 26/4/2018.

Em suas razões recursais (Evento 22), alega, em síntese, que (i)  ainda que se
considerem os documentos apresentados pelo autor, só é possível considerar como especial  a
atividade de frentista se estivesse efetivamente elencada no rol de atividades insalubres do
decretos, o que não ocorre, (ii) a atividade (frentista) é desenvolvida nos pátios dos postos de
combustíveis, em ambiente aberto e arejado, portanto é certo que o trabalhador não fica
exposto aos agentes nocivos químicos de forma permanente, além de que os possíveis e
baixos níveis de gases se diluem, face às condições do próprio ambiente de trabalho (aberto e
arejado), (iii) a regra do Anexo 1.2.10 do Decreto n. 83.080/1979 qualifica como especial
apenas a exposição a hidrocarbonetos no desempenho das atividades ali enumeradas, (iv)  o
autor, no desempenho de seu ofício, jamais exerceu quaisquer atividades de fabricação dos
componentes químicos citados, (v) também não pode persistir o  enquadramento em função
do Decreto n. 53.831/1964, (vi) não ficou comprovado que o autor se encontrava exposto a
agentes insalubres, porquanto o formulário apresentado apenas faz menção genérica à
exposição a hidrocarbonetos, (vii)  não restou comprovada, na forma das normas de regência,
a existência dos agentes agressores, de modo que a atividade do autor não pode ser
considerada especial, (viii) a Lei 8.213/1991, por sua vez, afastou as atividades perigosas do
rol de situações capazes de ensejar a aposentadoria especial, estabelecendo desde sua redação
original que o benefício seria devido ao segurado que trabalhasse sujeito a “condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, e (ix) ainda que se admita o
caráter meramente exemplificativo do rol de agentes nocivos previsto nos Regulamentos, não
é possível ampliar as hipóteses de nocividade para alcançar o uso produto inflamável, haja
vista a limitação imposta no art. 201, §1º, da CF/1988, que vincula todo o arcabouço
normativo a respeito do tema, não permitindo que situações de periculosidade sejam
equiparadas as de efetiva nocividade à saúde.

Contrarrazões de Evento 27. 

VOTO
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O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o
indivíduo a condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a
exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada de trabalho. Ou seja,
antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista de posto
de combustíveis enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item 1.2.11 do
Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que
cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos
(dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados
como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram
até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de
classificar genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:
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HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar
que, dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e
diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água (Resolução
ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve
e sai na fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada
pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à gasolina,
tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).
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É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e
não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva
capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE na própria
portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente
do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina,
que contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é
comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição dos
frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n.
1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de
prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já
reconhece o exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a
gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019:

EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM. POSSIBILIDADE.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO BENZENO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 56 DO DECRETO 3048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO.

Da análise dos autos e tendo em vista as datas mencionadas no relatório com relação à
decisão de primeira instância, considera-se que o recurso é tempestivo.

A controvérsia gira em torno de:

Recurso do segurado: não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015.
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O benefício em questão está previsto no art. 56, do Decreto nº 3.048/1999, que cabe aqui
transcrever:

Art. 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e
cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art.
199-A. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).

Para os segurados filiados à Previdência Social até 16/12/1998, foi assegurada a obtenção de
aposentadoria proporcional com direito adquirido ou após a EC nº. 20/1998, neste último caso
desde que preenchidos os requisitos adicionais de idade mínima de 53 e 48 anos se homem ou
mulher, respectivamente, e tempo adicional de contribuição, pedágio, na forma estabelecida
pelos arts. 187 e 188 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº.
3.048/1999, a seguir reproduzidos:

Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº. 20, de 1998, ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os
requisitos para obtê-la. (...).”

Art. 188. O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de
1998, cumprida a carência exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao
tempo de contribuição, quando, cumulativamente: I - contar cinqüenta e três anos ou mais de
idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: 1. trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se
mulher; e b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por
cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo
constante da alínea ‘a’. (...).

Em relação à conversão do tempo especial em comum, incide o art. 57, § 5º, da Lei nº.
8.213/1991, que dispõe:

Art. 57. (...). § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (...).

A caracterização e comprovação da atividade especial são regidas pela Legislação
Previdenciária vigente ao tempo de sua prestação, sendo oportuno a transcrição do art. 70 do
Decreto nº. 3.048/1999, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº. 4.827/2003:

Art.70. (...) § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. § 2º
As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade
comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

É indispensável salientar que a manifestação da PERÍCIA MÉDICA do INSS não tem efeito
vinculante aos órgãos julgadores do CRPS, até porque funciona no presente como parte
interessada no processo administrativo. Para reforçar esse entendimento, dispõe o art. 3º da
Instrução Normativa CRPS nº 1/11:

“Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica
ou jurídica, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos, desde que fundamentada a decisão, sob pena de nulidade”.
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Destarte, os órgãos julgadores têm o livre convencimento das provas e o reconhecimento de
tempo especial não constitui matéria eminentemente médica, por haver aspectos jurídicos a
serem considerados.

Assim, passamos a julgar.

Insurge-se o segurado contra o não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015,
trabalhados como gerente de posto de gasolina e exposto aos agentes nocivos
hidrocarbonetos, ruído, postura inadequada e acidentes, conforme formulário anexado aos
autos.

Foi realizada diligência a fim de esclarecer o composto do agente hidrocarboneto e em
resposta a empresa afirma que o interessado esteve exposto ao agente nocivo BENZENO.

De se notar que, embora a função seja de gerente, na profissiografia apresentada indica que o
segurado trabalhava no abastecimento de veículos e, ainda que não fosse, não pode se falar
em falta de habitualidade na exposição tendo em vista que o requerente se encontra no
ambiente.

Assim, passível de enquadramento O PERIODO TODO no código 1.2.10 do Anexo I ao
Decreto 83.080/79.

Ressalta-se que o agente BENZENO é cancerígeno e sua simples presença já enseja o
enquadramento do período. Assim, somando-se os períodos enquadrados de 01/09/1997 a
10/03/2015 à contagem efetuada pelo INSS, o segurado implementa o tempo suficiente para a
obtenção do benefício pleiteado (42).

O interessado requer que seja transformada a espécie 42 em 46 (aposentadoria especial).
Assim, requer-se que o INSS proceda aos cálculos, com os devidos enquadramentos e
apresente ao segurado, para que este escolha o benefício mais vantajoso, nos termos do
Enunciado 5/INSS. Sob esse contexto, assiste razão do segurado.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO DO INTERESSADO, para no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

No caso, o INSS impugna os períodos de 14/9/1986 a 5/10/1986, 1/2/1987 a
28/2/1990, 1/6/1991 a 30/12/1996, 1/11/1998 a 30/6/2004 e 1/3/2007 a 26/4/2018. 

O autor apresentou os PPPs, relativos aos períodos de  14/9/1986 a 5/10/1986 e
1/2/1987 a 28/2/1990, expedidos pela empresa Posto Oliveira Ltda., demonstrando que
exerceu a atividade de bombeiro, sem a indicação específica de exposição a agentes nocivos.
Consta, no campo 14.2, que as atividades consistiam em "atender os clientes, operar as
bombas de combustível, controlando o funcionamento para fornecer o combustível nas
proporções requeridas, completar o óleo e a água", dentre outras. Não há registro do
profissional que realizou a monitoração ambiental e de uso de EPI eficaz.

Para o período de 1/6/1991 a 30/12/1996, o autor apresentou o PPP expedido
por José Abrão Rodrigues Pereira demonstrando que exerceu a atividade de frentista, sem a
indicação específica de exposição a agentes nocivos. Consta, no campo 14.2, que as
atividades consistiam em "trabalhar habitualmente de pé, realizar abastecimento de veículos
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por meio de bomba injetora de combustíveis, conferir água e óleo de motor de veículos",
dentre outras. Não há registro do profissional que realizou a monitoração ambiental e de uso
de EPI eficaz.

Para os períodos de 1/11/1998 a 30/6/2004 e 1/3/2007 a 26/4/2018, o autor
apresentou o PPP expedido pela empresa IJ Nunes & Cia Ltda. demonstrando que ele exerceu
o cargo de frentista, com exposição a derivados de petróleo. Consta, no campo 14.2, que as
atividades consistiam em "realizar os serviços de abastecimento dos veículos dos clientes,
realizar trocas de óleo de motor dos veículos, com exposição de modo habitual e permanente
a riscos específicos químicos (gasolina, álcool e óleo diesel)", dentre outras. Há registro do
profissional que realizou a monitoração ambiental e de uso de EPI eficaz a partir de
5/12/2007.

Como se observa, não há, de fato, a comprovação de exposição a agentes
nocivos à saúde de 4/9/1986 a 5/10/1986, 1/2/1987 a 28/2/1990, 1/6/1991 a 30/12/1996, pois
os PPPs apresentados nem mesmo indicam o contato do autor com algum elemento insalubre.
Todavia, considerando que o enquadramento da atividade de frentista/bombeiro se dava, até
5/3/1997, com base nos decretos previdenciários por exposição a hidrocarbonetos (dos quais
a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados como nocivos
à saúde, deve ser mantida a especialidade nesses períodos impugnados. 

Com relação aos períodos de 1/11/1998 a 30/6/2004 e 1/3/2007 a 26/4/2018, o
PPP apresentado é suficiente para demonstrar a exposição a gasolina, que, conforme já
exposto, contém benzeno, de forma habitual e permanente, devendo ser mantida também a
especialidade em tais períodos. 

No mais, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do processo   5006019-50.2013.4.04.7204/SC, em  17 de agosto de
2013, decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos constantes da
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador, dando direito a contagem de tempo
especial para fins de previdenciários e, com isso, firmou a tese de que “a redação do art. 68,
§ 4º, do Decreto nº 3.048/99 dada pelo Decreto nº 8.123/2013 pode ser aplicada na
avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer
período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização
pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual)”.

 

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

 

A sentença já houve por observar tal determinação, devendo ser mantida
integralmente.
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Voto por conhecer o recurso do INSS, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas . Honorários advocatícios devidos  em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ). Com relação à petição do autor, intime-se a autarquia para que cumpra
integralmente a tutela provisória de urgência concedida. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303275v23 e do código CRC a3f08134.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 5003962-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OSMAR ALEXANDRE ALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 32) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar ssobre a modulação dos efeitos da
decisão do STF no RE 870.947. 

VOTO

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

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

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

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

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

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

Voto por conhecer os embargos de declaração a eles dar provimento apenas para
efeito de esclarecimentos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362930v3 e do código CRC 68ce5ee8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5010454-61.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: EVA ROCHA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de observar que os demais relatores divergiram desta 3ª
Relatoria, para negar provimento ao recurso do INSS, conforme o extrato da ata da sessão do
dia 19/9/2019. Destaca que os votos dos juízes federais, os quais divergiram do voto desta
Relatoria, não constam no acórdão desta TR/ES (Evento 49). Argumenta que foi inserido, no
Evento 52, que o acórdão constante no Evento 49 apresentava equívoco em seu conteúdo. 

VOTO

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

De fato, assiste razão à embargante. Isso porque, conforme extrato de ata da
sessão do dia 19/9/2019 (Evento 48), foi negado provimento ao recurso do INSS, por maioria
desta TR/ES, não subsistindo o acórdão de Evento 49. 

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor para reconhecer a
omissão por ele suscitada e desconsiderar o conteúdo do acórdão de Evento 49, devendo
prevalecer o conteúdo do extrato de ata de Evento 48, em que há a informação de que esta
TR, por maioria, negou provimento aos recurso do INSS. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379770v9 e do código CRC 0b624b57.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5004058-68.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCELO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor, com fins de
prequestionamento, em face do acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 46) alegando, em
síntese, que a decisão embargada estaria eivada de vício em razão da não observância
da norma que exige que a exposição a ruído deve ser expressa em NEN (Nível de Exposição
Normalizado).

VOTO

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

A decisão embargada entendeu que a forma de apuração do agente ruído a que
se refere o PPP apresentado pelo autor está de acordo com a legislação vigente, conforme
fundamentos a seguir:

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

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

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

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma"; 
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(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

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

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

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

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

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

De fato, o PPP juntado aos autos demonstra que a técnica utilizada para a
apuração do agente ruído em intensidade acima do limite legal foi a dosimetria, o que é
suficiente para demonstrar a utilização da metodologia prevista na legislação.

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
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Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337262v2 e do código CRC 918e6ae0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5010480-59.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DORACI AMARO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

O autor ajuizou esta ação pugnando pelo reconhecimento de atividade especial
no período de 1/12/1984 a 11/6/1990, em razão de exercício de atividade de maquinista, para
fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou
improcedente a pretensão inicial. 

A leitura do acórdão de Evento 39 revela que, em análise ao recurso inominado
interposto pelo autor, esta TR/ES reconheceu o  exercício de atividade especial nos periodos
de 05/11/1979 a 20/02/1980, de 01/07/1980 a 23/09/1980, de 01/02/1981 a 31/12/1982, de
01/05/1983 a 02/02/1985, de 01/04/1985 a 30/07/1988, de 01/12/1988 a 01/08/1989, e de
20/10/1989 a 02/04/1990, em razão de exercício de atividade de motorista de
ônibus/caminhão, conforme fundamentos a seguir transcritos:

(...) No caso, o autor ajuizou esta ação pugnando pelo reconhecimento de tempo especial nos
períodos de 05/11/1979 a 20/02/1980, de 01/07/1980 a 23/09/1980, de 01/02/1981 a
31/12/1982, de 01/05/1983 a 02/02/1985, de 01/04/1985 a 30/07/1988, de 01/12/1988 a
01/08/1989, e de 20/10/1989 a 02/04/1990, mediante o enquadramento por categoria
profissional, sob a alegação de que, nesses intervalos, laborou como motorista de
ônibus/caminhão. 

A CTPS apresentada, na inicial, traz as seguintes informações a respeito dos vínculo de
trabalho supracitados (doc. 6 do Evento 1):

(i) 05/11/1979 a 20/02/1980: motorista na empresa Antonio Cesar Nunes Nemer, especializada
em transporte de cargas;

(ii) 01/07/1980 a 23/09/1980: motorista na empresa Antonio Cesar Nunes Nemer,
especializada em transporte de cargas;

(iii) 01/02/1981 a 31/12/1982: motorista profissional na empresa Vieira da Cunha Transportes
Ltda., especializada em transporte de cargas;

(iv) 01/05/1983 a 02/02/1985: motorista na empresa Calibrax - Indústria de Minérios e Tintas
Ltda. (ramo industrial);

(v) 01/04/1985 a 30/07/1988: motorista de transporte na empresa Calibrax - Indústria de
Minérios e Tintas Ltda. (ramo industrial);

(vi) 01/12/1988 a 01/08/1989: motorista de transporte na empresa Calibrax - Indústria de
Minérios e Tintas Ltda. (ramo industrial);
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(vii) 20/10/1989 a 02/04/1990: motorista intermunicipal na empresa Viação Itapemirim S/A,
especializada em transporte coletivo.

No curso do processo, apresentou ainda a declação expedida pelo Sindicatos dos Motoristas
do Sul do Estado do Espírito Santo afirmando que ele foi filiado ao órgão de classe de 1981 a
1990 na qualidade de motorista de ônibus/caminhão (doc. 28 do Evento 34).

Assim, considerando a natureza da atividade empresarial das empregadoras (empresas de
transporte de cargas e empresa do ramo industrial) e a declaração do sindicato de que esteve
vinculado ao órgão de 1981 a 1990 como motorista de ônibus/caminhão,  deve ser
reconhecida a especialidade pugnada pelo autor, fazendo ele jus à averbação dos períodos
impugnados como tempo especial. (...)

Transitado em julgado o acórdão e encaminhado para cumprimento na instância
administrativa, o INSS, em manifestação de Evento 55, alega que o julgado estaria eivado de
erro material, tendo em vista que o autor laborou como maquinista e a decisão desta TR/ES
reconheceu o exercício de atividade especial em razão de exercício de atividade de motorista. 

De fato, assiste razão à autarquia, motivo pelo qual se passa a corrigir o erro
material em questão. 

VOTO

Trata-se de erro material e o art. 494, inciso I, do NCPC possibilita ao juiz, de
ofício ou a requerimento, alterar a sentença, para corrigir erro material nela verificado.
Assim,  o erro material suscitado pelo INSS não pode subsistir, porquanto representaria a
manutenção de ordem judicial contrária à lei e desapegada do verdadeiro intuito deste Juízo.

A respeito da possibilidade de saneamento após decisão transitada em julgado,
vale lembrar que a posição aqui adotada tem amparo na jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO
COATOR. DECISÃO JUDICIAL QUE SANOU, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, ERRO
MATERIAL CONSTANTE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INEXISTÊNCIA. 1. O erro material, mencionado no art. 463, I, do CPC, pode ser sanado a
qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, conforme pacífica
orientação desta Corte de Justiça. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não há que se
cogitar de direito líquido e certo ao resultado anterior do julgado, pois mostra-se evidente o
equívoco do órgão julgador ao redigir o dispositivo da sentença, julgando procedente o
pedido, uma vez que toda a fundamentação exarada foi no sentido da improcedência da ação.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 43.956/MG, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014) (destaquei)

Pela leitura da inicial, nota-se que o autor pugnou pelo reconhecimento de
atividade especial no período de 1/12/1984 a 11/6/1990, em razão de exercício de atividade
de maquinista. O acórdão de Evento 39, por sua vez, reconheceu o exercício de atividade
especial nos periodos de 05/11/1979 a 20/02/1980, de 01/07/1980 a 23/09/1980, de
01/02/1981 a 31/12/1982, de 01/05/1983 a 02/02/1985, de 01/04/1985 a 30/07/1988, de
01/12/1988 a 01/08/1989, e de 20/10/1989 a 02/04/1990, em razão de exercício de atividade
de motorista de ônibus/caminhão.
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A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa
da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não
invocado; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal
para o conhecimento de ofício. Segundo o art. 492 do CPC, "é vedado ao juiz proferir decisão
de natureza diversa da pedida".  

Dessa forma, considerando que o acórdão desta TR/ES determinou providência
diversa da que foi postulada na inicial, deve ser anulado o julgado em razão de decisão extra
petita. 

Agora, passa-se à análise do recurso inominado interposto pelo autor de Evento
22.

A CTPS do autor revela que ele, de 1/12/1984 a 11/6/1990, exerceu a atividade
de MAQUINISTA na empresa Agostinho Galdino de Breda. 

A sentença não reconheceu a alegada especialidade por não haver, nos autos,
evidências claras de que a atividade desenvolvida pelo autor como ‘maquinista’, na
agricultura, era semelhante ou, ao menos, parecida à atividade de maquinista de máquinas
acionadas a lenha ou a carvão, no transporte ferroviário, nos termos do Decreto n.
83.080/1979.  

Em princípio, a anotação da CTPS serviria para comprovar que a parte autora
exerceu a função de "maquinista" no período controverso de 1/12/1984 a 11/6/1990,  por ser
anterior à Lei 9.032/1995. Ocorre que a mera anotação da CTPS, no caso, não é suficiente
para demonstrar que o autor exercia a atividade de maquinista em transporte ferroviário
(maquinista de máquinas acionadas a lenha ou a carvão), nos termos do código 2.4.3 do
Decreto 53.831/1964 e no código 2.4.1 do Decreto n. 83.080/1979.

Como não há nenhum elemento de prova que possa sinalizar o exercício de
atividade sob condição especial, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial. 

Voto por reconhecer o erro material suscitado pelo INSS no Evento 55 para
anular o acórdão de Evento 39 e negar provimento ao recurso do autor. Condenação em
custas e em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375315v23 e do código CRC 6819d354.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0039474-60.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RAILDA LUZ DO BONFIM (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO ADMNISTRATIVO DE 118
CONTRIBUIÇÕES. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
MANIFESTA AUSÊNCIA DE DESCONTINUIDADE E APLICAÇÃO DO TEMA 1007
DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o depoimento das testemunhas
foi suficiente para comprovar que a parte Autora prestou serviços rurais, como diarista, para
dois proprietários rurais distintos, por 6 anos e 2 anos, respectivamente, o que seria suficiente
para obtenção do benefício pretendido.

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

 O próprio INSS já reconheceu o exercício de atividade rural, na qualidade de
empregada rural, nos autos do processo administrativo, bem como o Juízo sentenciante
entendendo que o período remoto não poderia ser somado com o tempo de contribuição em
atividade urbana para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, sob os seguintes
fundamentos:

(...) Pois bem. A controvérsia instaurada nestes autos é esta: saber se a autora
exerceu o labor campesino por, no mínimo, outros 62 meses, de maneira a, somando-os aos
118 meses de contribuição reconhecidos administrativamente (fl. 37), ter cumprido, até a
DER, a carência de 180 contribuições exigidas para a aposentadoria por idade híbrida
pretendida.

São estes os vínculos previdenciários da autora, computados naqueles 118
meses de contribuição já reconhecidos pelo INSS:

- de 04/05/1987 a 04/08/1988 (PROTEINORTE ALIMENTOS SA); - de
24/07/1989 a 31/08/1989 (FRIGINI & RUELA LTDA);
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- de 13/11/1995 a 25/11/1997 (PROTEINORTE ALIMENTOS SA);

- de 02/05/2003 a 16/05/2003 (MAURILIO GIUBERTI);

- de 10/05/2005 a 22/06/2005 (PROTEINORTE ALIMENTOS SA);

 - de 03/01/2006 a 22/06/2007 (JOSE ADELINO DE PAULO);

 - de 19/05/2008 a 11/07/2008 (PROTEINORTE ALIMENTOS SA);

- de 09/04/2012 a 21/06/2012 (ELDER ELIAS GIORDANO MARIM);

- de 01/07/2012 a 31/12/2014 (segurada facultativa);

- de 01/03/2015 a 30/11/2015 (segurada facultativa);

Os informes colhidos de testemunhas não autorizam concluir que, afora os
períodos consignados formalmente, a autora (cujo companheiro é pedreiro, segundo informou
em audiência) exerceu o labor campesino habitualmente, como sustenta, fazendo disso o seu
principal meio de vida e sustento.

A alegação feita pela requerente, em audiência, de que trabalhou no campo,
como diarista, para pessoas que referiu por "Odair Campos" (por 6 anos) e "Durval" (por 2
anos) não se sustenta, à luz das provas destes autos.

A uma, porque nenhum documento indica que a requerente, de fato, foi diarista
rural; ao contrário, toda a documentação trazida pela requerente faz prova de que ela exerceu
a atividade rural como empregada.

A outra, porque os informes colhidos de testemunhas são, a meu sentir,
extremamente vagos quanto ao trabalho informal que a requerente diz ter prestado para
"Odair Campos" e "Durval". Com efeito, as testemunhas sequer souberam dizer em que época
a requerente prestou serviços a esses alegados patrões.

As duas testemunhas ouvidas neste Juízo disseram ter trabalhado, também, para
"Odair Campos", mas apenas por um período de 2 ou 3 anos. Nesse contexto, não me
parecem seguros os seus depoimentos, no ponto em que sustentam que, para o mesmo patrão,
a autora trabalhou uns 6 anos.

Noutro giro, as referências feitas pelas testemunhas quanto ao trabalho que a
autora supostamente prestou para "Durval" são baseadas apenas no que ouviram dizer (para
esse patrão, as testemunhas não prestaram serviços, segundo sustentaram).

Nesse panorama, inexistindo prova firme e consistente da atividade campesina
desenvolvida, como alegado, naqueles períodos não consignados formalmente, a autora não
demonstra o cumprimento do requisito concernente ao exercício da atividade rural por, pelo
menos, aqueles 62 meses necessários ao alcance da carência de 180 meses, como exige o
2/2016 a 31/10/2016 (segurada facultativa), art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91.
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Expostas as razões anteriores, não há qualquer outro vínculo previdenciário a
ser somado àqueles já computados administrativamente. Assim, em conclusão, até a DER
(22/11/2016), a autora não cumprira todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria por
idade pretendida, impondo-se a rejeição dos pedidos.

III. Dispositivo

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

 

Como se observa, a sentença chegou à conclusão de que não haveria prova
inequívoca do alegado labor rurícola, como diarista.

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, faz jus a parte autora à averbação do período de 24/07/1989 a
31/08/1989 e de 13/11/1995 a 25/11/1997, para fins de carência da aposentadoria por idade
pleiteada, a ser somado ao período já homologado pelo INSS.

Ainda, entendo que a prova testemunhal foi coesa e robusta para comprovar o
exercício da atividade rural, como diarista, nas propriedades do Sr. Odair Campos, por seis
anos e para o Sr. Durval, por mais dois anos, o que é mais do que suficiente para o
cumprimento da carência do benefício pretendido.

Voto por conhecer o recurso da Autora e, no mérito, dar-lhe provimento para
julgar procedente o pedido de aposentadoria por idade na modalidade híbrida, desde a data do
requerimento administrativo, em 22/11/2016.  Sem custas e Honorários advocatícios, ante à
Recorrente ter sido vencedora.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344735v2 e do código CRC d8d07efa.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5001783-46.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DA PENHA COSTA MAIOLI (AUTOR)

RELATÓRIO

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DESDE 22/03/1993. NECESSIDADE DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO A PARTIR DA DATA DE
PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM
NOME DO ATUAL COMPANHEIRO NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO
RURAL. AUSENCIA DO PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA DE 180 MESES.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE
O PEDIDO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA

 

 

Trata-se de recurso interposto pela parte Ré em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões recursais,
alega, em síntese, que não há início de prova material da atividade rural exercida pela parte
Autora, bem com as provas documentais não são contemporâneas aos fatos.

 

A sentença ora recorrida possui a seguinte fundamentação:

 “(...) Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de
segurado especial. A autora nasceu em 1957 e completou a idade exigida como requisito para
concessão do benefício (55 anos) em 2012, por conseguinte, o período de atividade que deve
ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início
de prova material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de
tais fatos. São eles:

Certificado de dispensa de incorporação em nome do companheiro, indicando sua profissão como lavrador
( Evento 1, CMILITAR10).
Carteira do STR de Iconha de 1978 em nome do companheiro (Evento 1, ANEXO11).
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Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-
se a todo o período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim
dispõe: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido
comprovado não só a união estável da autora com Pedro Grassi por quase 20 anos, como
também o labor rural em regime de economia familiar durante todo esse período.

Destaco que a autora, conforme depoimento das testemunhas, retornou ao labor
rural há pelo menos 19 anos, sendo suficiente para o cumprimento da carência.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação –
e pagamento dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade à
autora, com DIB em 22/03/2018, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.(...)”.

 

            É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

Consigne-se, ainda, que a circunstância de um dos integrantes do núcleo
familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades
concomitantes, para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida
com a exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012). Registre-se também que a
jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC
50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

 

 No caso, a autora, nascida em 1957, cumpriu o requisito etário em 2012
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

 

Como se observa, há início de prova documental no sentido que a parte Autora
exerceu alguma atividade rural, na companhia do seu atual companheiro, na propriedade rural
a ele pertencente, tendo inclusive recebido uma parte da terra, como doação em 2017.

 

No entanto, entendo que a sua caracterização como segurada especial se
encontra afastada, por todo o período de carência, uma vez que a Autora percebe pensão por
morte, no período posterior ao óbito de seu cônjuge, em 22/03/1993.

 

Com efeito, cumpre ressaltar que, em recente julgamento, na sessão ocorrida no
dia 30/01/2019, esta Colenda 1ª. Turma Recursal/ES, por unanimidade, em consonância com
o voto do Relator Dr. Pablo Moraes, nos autos do Processo n. 0015128-54.2017.4.02.5050/01,
fixou o seguinte entendimento:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 27



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 158/466

5001783-46.2018.4.02.5002 500000366355 .V2 JRJ17255© JRJ17255

 

 

 

“(...) II.3.A sentença exauriu a causa, em termos probatórios. Demonstrou que a
autora não era meeira (segurada especial), mas diarista.

O segurado diarista é, de fato, qualificado pela lei como contribuinte individual,
tal qual apontou a sentença.

Ocorre que a jurisprudência – provavelmente por conta da notória
hipossuficiência do diarista, o que em muito lhe dificulta prover o regular recolhimento de
contribuições – passou a equiparar o diarista (bóia-fria) como segurado especial.

Assim o fez tanto a TNU (PEDILEF 201072640002470,  DOU 20/09/2013 pág.
142/188) quanto o STJ (REsp n.º 1667753/RS, 2ª Turma. DJe 14/11/2017).

A equiparação do diarista ao segurado especial se dá pela fragilidade econômica
do referido trabalhador. Isso restou patenteado, por exemplo, no julgamento do REsp
1762211 / PR, cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO  ESPECIAL.  ENQUADRAMENTO  DO 
TRABALHADOR BÓIA-FRIA.  EQUIPARAÇÃO  AO  SEGURADO  ESPECIAL. ART.
11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição
de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o  inciso  VII  do  art.  11  da  Lei 
8.213/1991,  no que tange aos requisitos    necessários    para    a    obtenção   de   benefícios
previdenciários.

 2.  Exigindo-se,  tão  somente,  a apresentação de prova  material,  ainda  que 
diminuta,  desta  que  corroborada por robusta  prova  testemunhal, não havendo que se falar
em necessidade de   comprovação  de  recolhimentos  previdenciários  para  fins  de
concessão  de  aposentadoria  rural  (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN,  DJe  19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria   exerce  sua  atividade  em  flagrante 
desproteção,  sem qualquer  formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que
demonstra  a  total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições
previdenciárias.

4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ – 1ª Turma. RECURSO ESPECIAL 2018/0218104-5. DJe 07/12/2018).
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Note-se que a lei prevê uma contribuição que deve ser paga pelo segurado
especial, incidente sobre a receita bruta obtida com a venda de sua produção (artigo 25, I, da
Lei 8.212/91).

Ao equiparar o diarista ao segurado especial, nenhuma contribuição será viável
cobrar-lhe, visto que ele não obtem receita oriunda de comercialização de sua produção (a
produção não é dele, é de outrem em favor de quem labora).

Nesse contexto, tal entendimento jurisprudencial imputou caráter nitidamente
assistencial ao benefício de aposentadoria por idade quando o mesmo é concedido a um
diarista (bóia-fria).

Dentro de tal contexto, sendo ele equiparado pela jurisprudência ao segurado
especial, a exceção prevista na parte final do inciso I do § 9º do artigo 11 da Lei 8.213/91.

Por conseguinte, uma vez que a parte autora recebe desde 1989 pensão por
morte decorrente do falecimento de seu marido (fl. 25), nota-se que o caráter assistencial
do benefício pretendido – dado implicitamente pela jurisprudência, quando concede
aposentadoria por idade a diaristas que nunca recolheram contribuições –, é
inteiramente inexistente no caso concreto.

Pelas razões expostas – divergindo da razão de decidir adotada na sentença – o
recurso da autora não deve ser acolhido.

Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto
que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.”(...)”

 

 

           Sendo assim, ante à percepção da pensão por morte pela parte Autora
desde 1993, não há como se reconhecer a qualidade de segurada especial no período anterior
ao preenchimento do requisito etário, em 2012 ou antes do requerimento administrativo, em
2018, uma vez que não há qualquer prova material em seu nome, assim como a Autora teria
capacidade contributiva para efetuar recolhimentos previdenciários, o que não ocorreu.
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         Com efeito, a parte Autora necessitava comprovar o exercício da atividade
rural, em período em que a Autora já estava em gozo do benefício de pensão por morte, em
tempo insuficiente.

 

Com efeito, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual previsto
no art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar que laborou na qualidade de segurada
especial por período suficiente ao preenchimento da carência do benefício pretendido, no
momento anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

 

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso do INSS e dar-lhe provimento
para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, nos termos do art. 487, I,
do CPC.

 

Por força da reforma da sentença no tocante ao pedido de concessão da
aposentadoria rural, REVOGO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA.

 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

 

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Voto por conhecer o Recurso e dar-lhe provimento com a reforma da sentença
ora recorrida.Sem condenação em custas judiciais e em honorários advocatícios, ante o
Recorrente ter sido vencedora.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000366355v2 e do código CRC d46381ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 27



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 162/466

0035188-48.2017.4.02.5050 500000329348 .V14 JES10515© JRJ17255

RECURSO CÍVEL Nº 0035188-48.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ODETE DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto  pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais (Evento 57), alega, em síntese, (i) que faz jus
à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, mediante o reconhecimento da
atividade rural exercida durante o período de 03/08/1965 a 20/12/1986, (ii) apresentou
diversos documentos sinalizando o exercício da atividade campesina durante o período
impugnado, (iii) em sede de embargos declaratórios, foi determinada a averbação de tempo
rural de 03/08/1965 a 01/01/1980, o que é suficiente para a concessão de aposentadoria por
idade híbrida, pois, na DER, já teria reunido mais de 15 anos de contribuição, e (iv) a
aposentadoria por idade híbrida equipara-se à aposentadoria por idade urbana e é regida pelo
regime jurídico aplicável à aposentadoria por idade urbana, sendo irrelevante a
descontinuidade do labor urbano e rural, sendo totalmente desnecessário que a carência seja
cumprida no período imediatamente anterior ao implemento da idade e não havendo qualquer
restrição quanto ao tempo de serviço rural a ser computado para fins de carência.

Contrarrazões de Evento 60. 

Decisão de Evento 63 suspendendo o processamento desta ação em razão da
afetação, pelo STJ, dos REsp 1674221/SP e 1788404/PR ao rito dos recursos repetitivos. 

VOTO

 A sentença reconheceu o exercício de atividade rural de 1965 a 1980, com base
no início de prova material apresentado, que foi corroborado pela prova testemunhal, porém
entendeu que o período seria remoto e não poderia ser somado com o tempo de contribuição
em atividade urbana para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, sob os
seguintes fundamentos:

 

 

(...) 
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ODETE DE OLIVEIRA RODRIGUES pediu a condenação do INSS a conceder aposentadoria
por idade a partir de 30/5/2017 (NB 41/182.536.683-4), nos termos do art. 48, § 3º, da Lei nº
8.213/91. Alegou ter exercido atividade rural no período de 3/8/1965 a 20/12/1986. 

A autora completou 60 anos de idade em 3/8/2013. Requereu a aposentadoria em 30/5/2017,
quando já havia completado a idade mínima, preenchendo o primeiro requisito do benefício. 

O INSS averbou tempo de contribuição em atividade urbana em períodos descontinuados
compreendidos entre 1º/2/1987 e 30/4/2004, num total de 41 contribuições para fins de
carência (fls. 68/69). 

A autora pretende somar esse tempo de contribuição ao tempo de serviço rural no período de
3/8/1965 a 20/12/1986 para completar a carência da aposentadoria por idade híbrida. 

Há início de prova material de que a autora exerceu atividade rural antes e depois de casada:
a certidão de óbito do pai da autora, falecido em 6/11/1970, qualificou-o como lavrador (fl.
49); a certidão de casamento, baseada em registro civil lavrado em 26/9/1970, qualificou o
marido da autora como lavrador (fl. 47). 

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos. 

Depoimento Pessoal 

Nasceu em Sobralia, Minas Gerais; a família trabalhava na roça; o pai tinha propriedade;
não se recorda o tamanho da propriedade; essa propriedade ficava no mesmo município que
ela nasceu; o pai sempre trabalhou nessa propriedade; cultivavam milho, feijão; trabalhavam
na propriedade o pai, mãe, ela e os irmãos; começou a trabalhar na roça com “onze?” anos
de idade; depois se casou; o marido foi para a propriedade do pai; depois de casada, ficou lá
até o filho nascer; não se recorda o ano; ela tinha dezessete anos; ficou ruim e depois voltou
para a propriedade do pai; ficou lá até 1986; depois de 1986, foi trabalhar em Belo
Horizonte; em Belo Horizonte, trabalhou com serviços gerais; ficou por três anos; depois
voltou para a roça; não se recorda em qual ano voltou para a roça; voltou para a roça e não
lembra quantos anos ficou lá; veio para o Espírito Santo há oito anos; antes de vir para o
Espírito Santo, morava na roça; o marido continuava com ela; separou há “vinte e cinco?”
anos; depois da separação, continuou na roça; em 2010, veio para o Espírito Santo; depois
que veio para o Espírito Santo, não trabalhou novamente na roça; trabalhou com nada aqui;
no período que trabalhou na propriedade do pai, não contratavam empregados ou diaristas;
tem onze irmãos; tirando o período que foi para Belo Horizonte para trabalhar de carteira
assinada, não trabalhou fora da roça em outro período. 

1ª testemunha- Geraldo Ribeiro da Silva Documento 

Conhece a autora; a conhece há muitos anos, eram crianças; quando a conheceu, ela morava
na roça; a roça ficava em Sobrado, Minas, perto de Valadares; quando a conheceu, ela
morava com os pais; o pai é Vicente e a mãe é Hilda; tinha bastantes irmãos, os conheceu;
todos viviam na roça; a terra era do pai; era pouca coisa; a testemunha era da região, morava
próximo, trocavam favor; eles plantavam milho, feijão, quiabo, plantavam cana, moía para
fazer o café; tinha galinha; o pai não tinha empregados; não pagava diária, só trocava dia;
ela saiu depois do casamento; até o casamento, ficou lá; ela se casou em 1970; não foi ao
casamento; ela se casou na roça; se casou com Francisco; ficou sabendo que eles moravam lá
mesmo, na casinha que fizeram lá; casou e continuou morando lá; a testemunha veio embora
da roça em 1980; quando veio embora, a autora permaneceu na roça; não ficou sabendo se
antes ela saiu da roça; até em 1980 ele confirma que ela estava lá. 

2ª testemunha- Eva Barbosa da Silva 
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Conhece a autora; a conhece de Minas, da roça; morava na roça, eram vizinhas; quando se
conheceram, a autora tinha uns doze a treze anos de idade e ela era menor; quando a
conheceu, a autora morava com os pais; o pai era Vicente e a mãe era Hilda; ela tinha dez
irmãos; todos moravam na roça; a família tinha uma propriedade; era do pai; plantava um
pouco de cada coisa, feijão, arroz, milho, aipim, para o gasto; tinha criação de galinha e
porco; o pai não tinha empregados na propriedade; não tinha diarista; não tinha meeiros; a
propriedade tinha uns mil metros quadrados, era pequena; a autora trabalhava na roça; ela
também trabalhava na roça; ela começou a trabalhar na roça com oito anos de idade; a
autora capinava, plantava, desde nova; ia todos os dias; a atividade dela era necessária; não
sabe se algum irmão trabalhava na cidade; os irmãos dela não tinham outra fonte de renda,
viviam ali; casou na roça; não foi ao casamento dela; casou com Francisco nos anos 70; não
foi ao casamento, a convidou, mas não tinha vestido, sapato; a testemunha também casou;
casou aqui; veio embora da roça em 1979; quando veio, a autora continuou na roça; veio
primeiro e ela ficou; de vez em quando ia passear lá e ela ainda estava lá, acha que ficou uns
quinze anos lá; antes de a depoente sair, a autora não se ausentou da roça; o pai fez uma
casinha para ela depois que casou e continuou lá; veio para o Espírito Santo em 1979; os
parentes dela são todos de Minas, de vez em quando ia, vai até hoje e sempre ficava sabendo;
o pessoal dela que tinha roça lá, continuaram lá, de vez em quando ia e a roça era vizinha,
sempre que ia, conversava com a autora; ia lá uma vez por ano, passava até um ano e meio;
todas as vezes que voltou à roça, a autora estava trabalhando; não estava mais lá; das vezes
que ia lá, a autora sempre estava, saía e não perguntava; já esteve na propriedade da autora;
antigamente eles produziam e não se sustentavam como é para se sustentar, se sustentavam
com o que dava; todos da família viviam do produto; plantavam arroz, feijão, milho; o forte
era milho e feijão; não dava para vender, era só para o sustento; morava a autora, os irmãos,
a mãe e o pai; ela se casou lá; permaneceu depois do casamento, ela se mudou e a autora
ficou lá por uns quinze anos; quando a autora se casou, ela estava lá ainda; o marido da
autora ficou na terra do pai; era trabalhador rural; ele não fazia nenhum trabalho na cidade;
ela era menor que a autora e não entendia, mas sempre os via somente lá, nunca ouviu falar
que ele trabalhou em outro lugar. 

As testemunhas confirmaram que, enquanto solteira e desde a infância, a autora e os irmãos
trabalhavam na roça na propriedade do pai dela, sem concurso de empregados. Confirmaram
que, depois de casada, a autora continuou morando a trabalhando na propriedade do pai,
junto com o marido. 

A primeira testemunha disse que saiu da roça em 1980, e a autora continuou trabalhando na
roça. A segunda testemunha disse que saiu da roça em 1979, e a autora continuou trabalhando
na roça. Depois que as testemunhas saíram da roça, não souberam confirmaram até quando a
autora continuou trabalhando na roça. Considero provado exercício de atividade rural em
regime de economia familiar até 1980. Arbitro o termo final do tempo de serviço rural em
1º/1/1980. 

É possível conceder aposentadoria por idade híbrida mediante soma de tempo de atividade
urbana e rural, inclusive para fins de carência. Isso está previsto na Lei nº 11.718/08, ao
incluir o § 3º no art. 48 da Lei nº 8.213/91: 

“§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no
§ 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.” 

O fato de a autora não ser lavradora no momento do requerimento de aposentadoria não
impede a concessão do benefício. A lei literalmente prevê que quem é trabalhador rural pode
aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para efeito de completar a
carência da aposentadoria por idade. Entretanto, a Primeira e a Segunda Turma do Superior
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Tribunal de Justiça atribuíram interpretação ampliativa à norma legal, entendendo que a
aposentadoria híbrida contempla tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para
o campo, como aqueles que saíram do campo e foram para a cidade. Dessa forma, a
jurisprudência admite a concessão da aposentadoria por idade mediante a mescla de períodos
laborados em atividade rural e urbana, não importando qual seja a atividade exercida pelo
segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento do requisito etário. Eis
os julgados que exemplificam a consagração desse entendimento: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI N.
8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO QUE ANTECEDE O
REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A Lei 11.718/2008, ao alterar o art. 48 da Lei 8.213/91, conferiu ao segurado o direito à
aposentadoria híbrida por idade, possibilitando que, na apuração do tempo de serviço, seja
realizada a soma dos lapsos temporais de trabalho rural com o urbano. 2. Para fins do
aludido benefício, em que é considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o
de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento anterior ao
requerimento da aposentadoria. 3. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei n.
8.213/91 pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria
híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições. 4. O
cálculo do benefício ocorrerá na forma do disposto no inciso II do caput do art. 29 da Lei n.
8.213/91, sendo que, nas competências em que foi exercido o labor rurícola sem o
recolhimento de contribuições, o valor a integrar o período básico de cálculo - PBC será o
limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. 5. A idade mínima para essa
modalidade de benefício é a mesma exigida para a aposentadoria do trabalhador urbano, ou
seja, 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, portanto, sem a redução de 5 anos a que
faria jus o trabalhador exclusivamente rurícola. 6. Recurso especial improvido. (REsp
1476383/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015,
DJe 08/10/2015) 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.
CARÊNCIA. MOMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LABOR URBANO OU RURAL.
INDIFERENÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE TEMPO RURAL. DESNECESSIDADE. 1. Esta
Segunda Turma firmou entendimento segundo o qual "seja qual for a predominância do labor
misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar
com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991, desde que cumprida a carência
com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida
exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput
do art. 48), o que vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§ 1º e 2º da Lei n.
8.213/1991)." REsp 1.407.613/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/10/2014, DJe 28/11/2014. 2. Do mesmo modo, "se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei
n. 8.213/1991 dispensam o recolhimento de contribuições para fins de aposentadoria por
idade rural, exigindo apenas a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser
considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991,
não sendo, portanto, exigível o recolhimento das contribuições." (idem, ibidem) 3. Mantida a
decisão por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1479972/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/05/2015, DJe 27/05/2015) 

Prevalece, portanto, o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto no § 3º do
artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no momento em
que implementar o requisito etário ou formular o requerimento administrativo. Também não é
relevante se o trabalho predominante no período que antecedeu o requerimento foi o rural ou
o urbano. 
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Por outro lado, é necessário conjugar a interpretação do § 3º do art. 48 da Lei nº 8.213/91
com o § 2º do mesmo artigo. 

O § 2º dispõe que “o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural,
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido” (grifei). 

Assim, para ter direito à aposentadoria por idade típica, com redução de 5 anos na idade
mínima, o trabalhador rural precisa comprovar exercício exclusivo de atividade rural durante
180 meses no período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria. 

Em seguida, ao regular a aposentadoria por idade híbrida, o § 3º dispõe que, se o trabalhador
rural não atender ao disposto no § 2º, poderá satisfazer a condição ali prevista mesclando
tempo de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de segurado: 

“§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no
§ 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão  jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. 

A única condição inovadora prevista no § 3º em relação ao § 2º é a de que, em vez de se
computar exclusivamente tempo de atividade rural, admite-se somar indistintamente tempo de
atividade rural com tempo de contribuição em atividade urbana. Todas as demais condições
(requisitos) previstas no § 2º permanecem mantidas, inclusive a exigência de aferição do
tempo de serviço dentro do “período imediatamente anterior ao requerimento da
aposentadoria”. 

Por isso, ainda que não seja obrigatória a vinculação ao trabalho rural no momento em que é
atingido o requisito etário ou requerido o benefício, é indispensável que o tempo de serviço
rural esteja inserido ou, ao menos, tenha continuidade ou proximidade com o “período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo”. Consequentemente, é inaceitável,
mesmo para a concessão da aposentadoria por idade híbrida, o tempo de serviço rural remoto,
ao qual se tenha seguido intervalo significativo de inatividade, com perda da qualidade de
segurado. 

É verdade que o § 2º do art. 48 da Lei nº 8.213/91 admite que a atividade rural seja
descontínua para fins de concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural. Ocorre
que o mesmo dispositivo legal, como visto, também prescreve que a atividade rural precisa ser
aferida “no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício”. E, por causa
dessa ressalva legal, a descontinuidade do tempo de serviço rural admitida na lei é somente
aquela que envolve um período curto de tempo. 

Para efeito de aposentadoria por idade híbrida, é admissível somar tempo de serviço rural
remoto com períodos mais recentes de tempo de contribuição em atividade urbana, desde que
o trabalho rural tenha sido exercido dentro ou próximo do período equivalente à carência
imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria, ou seja, dentro ou próximo dos
últimos 180 meses anteriores ao requerimento administrativo ou (observada a Súmula 54 da
TNU) ao cumprimento da idade mínima para se aposentar. 

Assim, a aplicabilidade do § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 pressupõe que o requerente tenha
exercido atividade rural, por algum tempo, nos últimos 180 meses (ou um pouco mais para
trás no tempo, já que a atividade rural pode ser descontínua), mesmo que o requerente não
mantenha a condição de trabalhador rural por ocasião do requerimento ou do momento em
que completa a idade mínima. É admissível somar nesse período de carência tempo de
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atividade rural sem contribuição com períodos contributivos. Todavia, não é admissível
computar tempo de atividade rural remoto muito distante dos 180 meses anteriores ao
requerimento administrativo. Nesse sentido é a orientação da Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, conforme acórdão relatado pelo Juiz Federal José Antônio
Savaris:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA REGIONAL.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §3º, DA LEI 8.213/91.
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO SEGURADO AO TRABALHO RURAL QUANDO
DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. EXIGÊNCIA DE TRABALHO RURAL NO
PERÍODO DE CARÊNCIA. INCIDENTE PARCIAL PROVIDO. Documento No: 17837278-22-
0-108-7-604646 - consulta à autenticidade do documento através do site
http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 Processo nº 0035188-48.2017.4.02.5050 JUSTIÇA
FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
DE VITÓRIA 6 (...) 2. Para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida (Lei
8.213/91, art. 48, §3º), embora não se deva exigir a vinculação do segurado ao trabalho rural
quando do implemento do requisito etário, é indispensável uma 'nota de contemporaneidade'
da atividade rural, sendo possível a soma do tempo de serviço rural com períodos
contributivos se a atividade rural for exercida no período de carência (Lei 8.213/91, art. 48,
§2º). 3. Retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado,
observando-se o entendimento ora uniformizado. 4. Incidente parcialmente provido.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5001379-08.2012.404.7214/SC, Rel. JOSÉ
ANTONIO SAVARIS, julgado em 15/4/2015) 

Esse entendimento persiste atual no âmbito da Turma Regional de Uniformização da 4ª
Região: 

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE RURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA
NOTA DE CONTEMPORANEIDADE. 1. Embora não se deva exigir a vinculação do segurado
ao trabalho rural quando do implemento do requisito etário para fins de concessão do
benefício de aposentadoria por idade híbrida, é indispensável uma nota de contemporaneidade
da atividade rural, sendo possível a soma do tempo de serviço rural com períodos
contributivos se a atividade rural for exercida no período de carência. Precedentes deste
Colegiado. 2. Reafirmação do entendimento da Turma Regional no sentido de que para fins de
concessão de aposentadoria por idade híbrida (Lei 8.213/91, art. 48, §3º), é necessária a
comprovação do exercício de atividade rural durante o período de carência, ainda que o
segurado esteja desvinculado do campo quando do implemento do requisito etário. 3. Hipótese
em que o acórdão recorrido está alinhado à orientação da Turma Regional, sendo aplicáveis
as disposições da Questão de Ordem nº 13 da TNU. 4. Pedido de Uniformização não
conhecido. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5001102-93.2015.404.7114, Relator
para Acórdão ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, juntado aos autos em 03/05/2017). 

Na sessão de 17 de agosto de 2018, a Turma Nacional de Uniformização confirmou esse
entendimento quando concluiu o julgamento do PEDILEF 0001508- 05.2009.4.03.6318/SP1 .

No presente caso, a autora exerceu atividade rural somente no longínquo período de 1965 a
1980, muitíssimo distante do período imediatamente anterior ao requerimento da
aposentadoria. 

O período imediatamente anterior ao requerimento desenrolou-se entre 2002 e 2017. A autora
parou de exercer atividade rural muito antes desse período imediatamente anterior ao
requerimento da aposentadoria. Por isso, o período de tempo de serviço rural não pode ser
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somado com o tempo de contribuição em atividade urbana para efeito de concessão da
aposentadoria por idade híbrida. 

Dispositivo Julgo IMPROCEDENTE o pedido

(...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que haveria prova inequívoca do alegado labor
rurícola de 1965 a 1980, não havendo motivo para reafirmar os fundamentos da decisão
transcrita. 

O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudesse infirmar a decisão recorrida e ampliar o período rural até 1986, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995). 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, faz jus a parte autora à averbação do período de 03/08/1965 a 1º/1/1980
para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada. Quanto a isso, a decisão de Evento
49, em apreciação aos embargos declaratórios, já determinou tal medida. 

Consta, nos autos, que a autora, nascida em 3/8/1953, completou o requisito
etário em 2013. Consta também que, na DER, em 30/5/2017, ela teria comprovado o
pagamento de 3 anos e 6 meses de contribuições mensais (42 meses), necessitando, assim, de,
pelo menos,  138 meses para completar a carência do benefício almejado (180 contribuições
ou 15 anos).  O período exercido como segurada especial equivale a mais de 15 anos. 

Asssim, não há dúvida de que a autora, na DER, preencheu ambos os requisitos
para a concessão de aposentadoria por idade híbrida. 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar provimento ao Recurso do
Autor para determinar a concessão de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA desde
a DER em 30/5/2017. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
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fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329348v14 e do código CRC 9e99ca5e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5001196-87.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RITA CAMPOREZI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. SEGURADO ESPECIAL. MEEIRA. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. AUTORA SEGURADA URBANA NO PERÍODO DE 2000 A 2017.
TEMA 1007, DO STJ. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL
REMOTO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS ACERCA
DOS CONTRATOS DE PARCERIA AGRÍCOLAS PARA OS PERÍODOS DE
10/02/1968 A 02/02/1988, DE 03/02/1968 A 31/01/2000, NA PROPRIEDADE DO SR.
NINEVAL FILETE. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PREJUDICADO.

 

RITA CAMPOREZI interpõe recurso inominado contra sentença que julgou
improcedente o pedido para condenar o INSS a pagar à autora o benefício
de aposentadoria por idade, incluídas as prestações vencidas desde o indeferimento do
requerimento formulado administrativamente.

 

A recorrente alega ter apresentado documentos que caracterizam início de prova
material, que deveriam ser corroborados em audiência. Pugna pelo provimento do recurso,
com a nulidade da sentença, para que seja reaberta a possibilidade da apresentação de novas
provas documentais e oitiva de suas testemunhas.

 

 O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso, uma vez que a comprovação do efetivo exercício da atividade deve ser feita através
de documentação contemporânea à data da prestação do serviço e deve abranger todo o
período mencionado.

 

É o relatório.

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

 

O benefício de aposentadoria rural por idade é concedido ao segurado especial,
nos termos do art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, que tenha idade mínima de 60 anos, se homem,
e 55 anos, se mulher, tendo laborado individualmente ou em regime de economia familiar
(§1º), em atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência
exigida, sendo dispensável o recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n.
8.213/91).

 

 O direito à aposentadoria passa a integrar o patrimônio jurídico do sujeito
quando preenchidos os requisitos para a sua fruição, tal como veiculado pelo enunciado n.
359, da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que também é aplicável aos
segurados no Regime Geral da Previdência Social, conforme o decidido - em regime de
repercussão geral - no RE 630.501/RS (Pleno, Rel. p/acórdão Min. Marco Aurélio, DJE
23.08.2013).

 

O início de prova material não precisa contemplar todo o período de exercício
de atividade rural. Aplicação do enunciado nº 14 da TNU (“Para a concessão
de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a
todo o período equivalente à carência do benefício”).

 

Contudo, conforme entendimento sedimentado pela TNU, o início de prova
material, para ser considerado contemporâneo, pode ter sido formado em qualquer momento
ao longo do intervalo que se pretende comprovar, uma vez que a sua eficácia probatória pode
ser estendida prospectivamente ou retroativamente, se conjugado com prova testemunhal
convincente e idônea.

 

A comprovação do exercício da atividade rural ou pesqueira constitui, porém,
desafio maior ao julgador, uma vez que a apreciação dos elementos trazidos à formação de
sua convicção deve considerar as dificuldades patentes do trabalho desempenhado pelo
rurícola ou pescador que raramente possui ampla documentação de sua atividade laborativa.

 

 Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, no
enunciado 149 de sua súmula, que a prova exclusivamente testemunhal não basta à
comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário, deve
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ser rejeitada a aplicação literal do art. 106, da Lei nº 8.213/91, cujo rol de documentos é
meramente exemplificativo, e não taxativo, conforme amplamente reconhecido pela
jurisprudência.

 

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PORIDADE.TRABALHADORA R
URAL. ATIVIDADE LABORAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA TESTEMUNHAL
CONSISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Não é necessário que o início de prova material diga respeito a todo período
de carência estabelecido pelo art. 143 da Lei n. 8.213/91, desde que a prova testemunhal
amplie sua eficácia probatória, vinculando-o, pelo menos, a uma fração daquele período.

2. O rol de documentos descrito no art. 106 da Lei n. 8.213/91 é meramente
exemplificativo, e não taxativo. Foram aceitas como início de prova material do tempo de
serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, as quais qualificaram como lavrador o
cônjuge da requerente de benefício previdenciário.

3. O Tribunal de origem considerou que as provas testemunhais serviram para
corroborar as provas documentais. Modificar o referido argumento, a fim de entender pela
ausência de comprovação da atividade rural pelo período de carência, demandaria evidente
reexame de provas, o que é vedado nesta Corte, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 360.761/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 01/10/2013, DJE 09/10/2013) (original sem grifos).

 

A melhor exegese do dispositivo demanda, portanto, uma leitura inspirada na
persuasão racional do magistrado (art. 131, do Código de Processo Civil) que não deve
desprezar certos critérios legais de valoração das provas e as dificuldades vivenciadas pelos
trabalhadores rurais.

 

Destarte, ainda que os critérios de valoração de cada prova venham a ser
definidos na apreciação do caso concreto levado a juízo, a demonstração do desempenho de
atividade rurícola para obtenção de aposentadoria por idade em seu valor mínimo requer
início de prova material (art. 55, §3o, da Lei nº 8.213/91).
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 Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 10/02/1956 a
afirma exercer a atividade como meeira da proprietária rural, Sr. Nineval Filete, nos períodos
de 10/02/1968 a 02/02/1988 (na companhia dos seus genitores), de 03/02/1988 a 30/01/2000
(na companhia do seu ex-cônjuge) e, novamente, a partir de 19/10/2017 até 18/10/2018.

 

Em se de prova material, parte autora juntou ao processo os seguintes
documentos:

 

a) certidão de casamento de 03/02/1988, onde consta o cônjuge da parte Autora
como lavrado;

b) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, com data de
admissão em 30/04/2018;

c)  contratos de parcerias agrícolas com o Sr. Nineval Filete.

 

De outro giro, cumpre trazer à baila o seguinte trecho da sentença ora recorrida
no tocante à prova documental colacionada aos autos:

 

“(...)Não obstante, a parte autora não tem direito à aposentadoria rural por idade.

Com efeito, a autora afirma na inicial ter se afastado do labor rural por  17 anos
(2000 a 2017), o que se confirma nas anotações do CNIS. Tal fato configura descontinuidade
incompatível com a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL.
DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
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CARÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade rural
e a perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior à
assinalada pela legislação previdenciária.
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período
imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão do
benefício, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp
1.354.908/SP, Rel.
Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)8)

 

Ressalta-se que, a descontinuidade demonstrada nos autos impede o
reconhecimento do direito da parte autora.

Sendo assim, a parte não faz jus à concessão do benefício.(...)”

 

Contudo, destaco que o início de prova material não precisa contemplar todo o
período de desempenho de atividade rural, sobretudo se a prova testemunhal revelar-se idônea
e apta a complementar os indícios documentais, conforme a orientação contida no enunciado
nº 14 da TNU (“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início
de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”).

 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
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Dessa maneira, é cabível a reabertura da instrução processual para a oitiva de
testemunhas da parte Autora, bem como averiguação da localização da propriedade rural e se
houve fixação de residência, bem como os períodos trabalhados, seja na companhia dos seus
genitores, seja na companhia do seu ex-cônjuge.

 

Não tendo sido ainda colhida a indispensável prova testemunhal no tocante ao
suposto contrato de parceria agrícola, no período de 1968 a 2000, determino a anulação da
sentença e o retorno dos autos ao Juizado de origem, para reabertura da instrução processual,
para fins de realização da prova testemunhal e exame da sua adequação para ampliação da
eficácia probatória do início de prova material.

 

Este o limite à nova decisão a ser prolatada pelo condutor do processo, uma vez
que a idoneidade do início de prova material e a possibilidade de seu aproveitamento para os
períodos questionados está sendo reconhecida pelo STJ, não podendo, portanto, ser objeto
de nova deliberação.

 

Portanto, no caso dos autos, há que se dar oportunidade à recorrente para
comprovação de suas alegações mediante oitiva de testemunhas.

 

Ante o exposto, declaro a nulidade da sentença para determinar o retorno
dos autos à origem e a reabertura da instrução processual, a fim de que seja
oportunizada a produção de prova testemunhal, com a designação de audiência para
esse fim, e posterior prolação de nova sentença, em especial com a oitiva da Sra.
NINEVAL FILETE, parceira-outorgante, ou quaisquer outras testemunhas que possam
esclarecer acerca da natureza das funções desempenhadas na propriedade.
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 Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por não terem as partes
dado causa à nulidade identificada.

 

Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

É como voto.

 

Voto por declarar prejudicado o Recurso e determinar a nulidade da sentença
ora recorrida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344961v2 e do código CRC fa2e40d9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5000446-79.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA FIRMINO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
AUSÊNCIA DE INÍCIO DO PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA O PERÍODO DE CARÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS DO CÔNJUGE COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO NÃO PODEM SER APROVEITADOS COMO INÍCIO DE PROVA
MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL.  CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP NO TOCANTE AO PEDIDO DE
AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL, VIA PROVA EMPRESTADA. NÃO
CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SENTENÇA REFORMA DE OFÍCIO.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, (i) que o início de prova material juntamente com a testemunhal
comprovam seu efetivo exercício de atividade rural, como diarista, por período superior à
carência; e (ii) que a prova documental em nome do seu cônjuge deve ser aproveitada, de
acordo com a jurisprudência consolidada.

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
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do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

 

No caso, a autora, nascida em 20/10/1950, cumpriu o requisito etário em 2005,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 146 (cento e quarenta e seis) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: fichas escolares dos seu filhos,
para o período de 1994 a 2000, bem como CTPS do seu finado cônjuge, com anotações
rurais, como empregado, por todo o período de carência, tendo sido aposentado por invalidez
em 18/07/2012.

 

Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.

 

Contudo, insta registrar que a parte autora apresentou, como início de prova
material, a CTPS de seu cônjuge constando contratos de trabalho como como rurícola, na
qualidade de empregado rural, para o período.
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Não se desconhece que, conforme entendimento do STJ, é possível que os
documentos que qualificam uma pessoa como lavrador, podem ser estendidos ao seu cônjuge.

 

Contudo, o caso em tela revela-se distinto, o que obsta a aplicação desse
entendimento.

 

In casu, o marido da autora era empregado rural, tratando-se de contrato de
trabalho personalíssimo, e a existência de vínculo empregatício afasta o regime de economia
familiar, o que obsta que os documentos do cônjuge sejam aproveitados pela autora. A
utilização de documento de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e
o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente. Nesse sentido:

 

EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DOCUMENTOS DO
CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. INCIDENTE
IMPROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício de aposentadoria rural por idade. 2.
Sentença de procedência do pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal Suplementar
do Paraná, sob argumento de que o início de prova material apresentando pela demandante,
que está em nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é empregado rural
na propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime familiar, mas
trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela
parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o
acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de Goiás no
julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente incidente
deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não implica reexame
da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do posicionamento adotado
pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada a condição de segurada
especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a atividade de empregado rural.
9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a melhor para o caso dos autos. 10.
Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa de empregado rural ser segurada
especial, mas do fato de que todos os documentos apresentados eram do marido e se referiam
a período durante o qual era empregado de fazenda. Assim considerou o acórdão, que entendo
apropriado. Eis o trecho correspondente: "Os documentos apresentados estão em nome do
marido, só que o marido da autora, no período a que se referem os documentos, era
empregado. Ainda que sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o
regime de economia familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à
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autora. O emprego do documento de um membro da família pressupõe regime de economia
familiar e o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas
trabalha individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos
termos acima. (PEDILEF 200970530013830, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE
OLIVEIRA, TNU, DOU 30/03/2012.)

 

 

Outrossim, entendo que a parte Autora necessita comprovar o exercício de
atividade rural, no período de 1993 a 2005, antes do preenchimento do requisito etário ou de
2006 a 2018, antes da entrada do requerimento administrativo, o que não ocorreu.

 

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

 

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
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adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

 

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 03/09/2018.

 

DE OFÍCIO, reformo a sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido de aposentadoria rural.
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Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

 

Voto por julgar prejudicado o Recurso da Autora e julgar extinto sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido de aposentadoria rural.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346622v2 e do código CRC 77e8f9b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5001855-24.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JULIA AUGUSTO RIBEIRO EDUARDO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIAPOR IDADE RURAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR
SEM ATIVIDADE COMERCIAL RELACIONADA AO PRODUTO DO
TRABALHO RURAL. EXEGESE DO ART. 195, § 8º, DA CF/88 E ART. 25 DA LEI
8.212/1991.DOCUMENTOS PESSOAIS QUE SE DECLARAM “DO LAR”. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA

 

         Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, externando
inconformismo com sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão
de Aposentadoria por Idade Rural. Sustenta que sempre trabalhou na propriedade de seu pai,
em regime de economia familiar, produzindo feijão, mandioca, inhame, etc., sendo que parte
da produção é voltada para a própria subsistência, e que após adquiriu outra propriedade rural
com o seu companheiro, Sr. Augusto Eduardo.

 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em contrarrazões, cita
entendimento jurisprudencial no sentido de ser inviável o reconhecimento de benefício
destinado a rurícolas calcado unicamente em provas testemunhais.

 

É o relatório do necessário. Decido.

 

VOTO

Não merece prosperar a pretensão recursal externada pelo demandante.

 

A sentença julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:
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“(...) Cabe destacar que a autora completou 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade
em 2013, requerendo o benefício administrativamente em 11/07/2016, devendo cumprir uma
carência de 180 meses (15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente estabelecidas.

A parte autora colacionou aos autos os seguintes documentos: Certidão de
casamento (evento 01, doc. 06, fl. 01); Declaração de exercício de atividade rural emitido
pelo Sindicato dos Trabalhadores rurais de Mantena/MG (evento 01, doc. 06, fls. 03/05);
Formal de partilha (evento 01, doc. 06, fls. 11/12); Título de venda de terras devolutas
(evento 01, doc. 07, fls. 01/03); Recibo de compra e venda de propriedade rural (evento 01,
doc. 07, fl. 39); dentre outros.

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

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

Pois bem. A autora colacionou aos autos poucos documentos que atestam
efetivamente o desempenho de atividade rural.

Ocorre que o fato da autora demonstrar que possui propriedade, não é suficiente
para provar que exerce o labor o rural nesta. Ademais, a própria autora, em audiência,
afirmou que não ficou por todo o período morando nesta propriedade.

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

Nesse sentido:

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

Da mesma forma, a declaração do Sindicato não merece ser aceita como início
de prova material. A uma, por ser confeccionada unilateralmente pela Autora, com base tão
somente em suas assertivas e nos documentos por ela apresentados. A duas, posto não ter sido
homologada pelo INSS, ou até mesmo pelo MP.

É neste sentido o entendimento do Tribunal Regional Federal da terceira
Região:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em que pese o
autor ter apresentado os documentos de fls. 12 e 68/71, a veracidade não se comprova por si
só. Está pacificada na jurisprudência, como acima demonstrado, que as declarações de
Sindicato de Trabalhadores Rurais somente fazem prova do quanto nelas alegado se
estiverem devidamente homologadas pelo Ministério Público ou pelo INSS, o que não foi o
caso nos autos. E mais, a demonstração de que o pai do autor era proprietário de uma gleba
rural e sua profissão era lavrador, mostra-se somente suficiente como início de prova
material para comprovar que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia
familiar. Havendo início de prova material, mas não corroborada por prova testemunhal, não
há como reconhecer o labor rural do autor no período alegado, nos termos de iterativa
jurisprudência. 6. Improvimento do recurso. (TRF-3 - Ap: 00043246920084036002 MS,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento:
23/04/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018)
[Grifo nosso]

Em relação ao trabalho rural supostamente exercido entre os anos de 2011 a
2016 (requerimento administrativo), nota-se que este interregno não seria suficiente para a
concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, pois a carência que a parte autora
deveria comprovar é de 180 meses (15 anos). Ou seja, mesmo que eventualmente
comprovada a atividade rural no período, a carência - um dos requisitos para a concessão da
aposentadoria por idade rural - não seria atingida.

Assim, em que pese existir Recibo de compra e venda de imóvel rural que
poderia comprovar o labor rural da autora a partir de 2011, este não se faz necessário ser
analisado, tendo em vista que nada alteraria o julgamento do mérito deste feito, por não
preencher a carência necessária para a concessão do benefício (15 anos), ficando ressalvada a
sua apreciação em outra demanda.

Somado a isto, entendo que a prova testemunhal não constituiu um conjunto
suficientemente idôneo e convincente de molde a formar a convicção no sentido de
reconhecer todo o tempo de serviço rural necessário para a concessão do benefício pleiteado
pela autora.
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Deste modo, concluo que, diante da precária documentação apresentada, a
autora não logrou êxito em comprovar o cumprimento da carência exigida na condição de
segurada especial em regime de economia familiar até o momento de implemento do
requisito etário, nem tampouco no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da
Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC.(...)”

A sentença julgou improcedente o pedido, sob ausência de início de prova
documental acerca do efetivo labora rural da Autora, seja na propriedade rural pertencente
aos seus genitores, no Córrego dos Arrudas, no período de 17/07/1981 a 14/06/1998 e
posteriormente, com o seu companheiro, Sr. Augusto Eduardo, no Córrego do Ribeiro, a
partir de 15/06/1998.

 

De fato, não há prova que a Autora seja trabalhadora rural, malgrado seu
envolvimento com as atividades do campo, seja na propriedade outrora pertencente aos seus
genitores, seja na sua propriedade com o seu atual cônjuge, Sr. Augusto Eduardo.

 

Isto porque na “Declaração de Herdeiros e Bens” do formol de partilha dos bens
dos seus genitores, a Autora é expressamente descrita como “do lar”, fato que se repetiu na
certidão de casamento da Autora, ocorrido em 06/09/2008, na qual o seu cônjuge também é
descrito como “mecânico” e a Autora, novamente, como “do lar”.

 

Em sede de entrevista rural na seara administrativa, a autora afirmou que não
tem comercialização de sua produção agrícola (mandioca, cana e porcos), entendimento que
foi corroborado pelas demais testemunhas, que afirmaram que os cultivos do autor eram
voltados apenas para a própria subsistência.

 

A ausência de comercialização dos produtos plantados pelo demandante
revelou-se fatal para sua pretensão, o entendimento que o segurado especial não está
dispensado de contribuir para o RGPS, ainda que o faça de maneira particular e indireta,
diferenciada dos demais filiados ao sistema previdenciário.
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Com efeito, o art. 195, § 8º, da Constituição da República prevê expressamente
a existência de contribuição incidente sobre o produto do trabalho rural desenvolvido
segurado especial, na forma de “alíquota sobre o resultado da comercialização da produção”.

 

O art. 25 da Lei 8.212/1991 vem a disciplinar a forma de contribuição do
lavrador rural prevista no Texto Constitucional, de modo que adotar interpretação no sentido
de que o segurado especial estaria dispensado de verter as contribuições incidentes sobre o
produto de seu plantio não apenas implicaria em negativa de vigência de lei federal, como
também revelar-se-ia em franco descompasso com a norma constitucional acima mencionada.

 

 A caracterização do regime de economia familiar que permite a obtenção de
benefício previdenciário, nos moldes do art. 11, § 1º, da Lei 8.213/1991, não se contenta
unicamente com a plantação voltada para a atenção das necessidades básicas de seus
componentes, porquanto o texto legal se refira claramente à necessidade da produção mostrar-
se “indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar”, requisitos que o próprio texto legal aponta que devem apresentar-se
cumulativamente, não sendo alternativos.

 

 A propósito, diz-se que a própria condição de segurado especial só pode ser
constatada “pelo fato de ser paga contribuição para o custeio da seguridade social incidente
sobre o produto da comercialização da produção” (SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito
Previdenciário, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 97), de onde se infere que, sem a
necessária atividade econômica relacionada à produção rural, não haverá de se falar em
caracterização do segurado especial.

 

A sentença de improcedência confirma, então, a atuação administrativa do INSS
no sentido de indeferir a concessão do benefício, não se cogitando assim em qualquer atuação
incorreta da Administração Pública que tenha redundado em agressão à dignidade do
recorrente, razão pela qual tampouco se acolhe o pedido de indenização por danos morais.

 

Voto por conhecer do Recurso da Autora e negar provimento a ele. Condeno a
recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos
reais), com fulcro no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Isento-a, porém de tal
pagamento, face à gratuidade de justiça concedida, nos termos da Lei nº 1.060/50. Publique-
se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado
de origem, com a devida baixa.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000360635v2 e do código CRC 2bd28703.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 31



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 189/466

5001331-27.2018.4.02.5005 500000360403 .V3 JRJ17255© JES10873

RECURSO CÍVEL Nº 5001331-27.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NELSON SCHUAMBACH (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. CONTRATOS DE PARCERIAS
RURAIS VERBAIS DEVIDAMENTE COMPROVADO POR PROVAS
TESTEMUNHAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA RURAL

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 04/07/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, ou
seja, em especial, no período de 2000 a 2016, ante à ausência de qualquer prova documental
do contrato de parceria agrícola em análise.

 

Sabe-se que a parte autora nasceu em 22/08/1957 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 04/07/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2017, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições. A controvérsia
recursal se baseia na presença de prova material suficiente para sua qualificação como
rurícola – segurada especial pelo tempo de carência para o benefício.

 

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)Cabe destacar que a parte autora completou 60 (sessenta) anos de idade em
2017, requerendo o benefício administrativamente em 22/08/1957, devendo cumprir uma
carência de 180 meses (15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente estabelecidas.

A parte autora colacionou aos autos os seguintes documentos: a) Certidão de
casamento, constando profissão como lavrador (Doc. 6, fls. 01); b)Contrato de parceria
agrícola  com Floriano Schuambach (Doc. 06, fls 02-04 ) com prazo de 01/12/1995 até
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30/07/1999; c) Contrato de parceria agrícola com Martin Ost Folz (Doc. 06, fls 05-07) com
prazo de 22 de fevereiro de 2016 até 30 de julho de 2019; entre outros.

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

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

Pois bem. A parte autora não colacionou aos autos documentos, e entre os anos
de 2000 a 2016, então não existe  inicio de prova matéria para comprovar o labor da parte
autora no período pleiteado, inservível, como aduzido acima, unicamente a prova testemunhal
para comprovar tais fatos.

Os contratos de parceria agrícola com os SRs. Floriano Schuambach (três anos e
oito meses) e Martin Ost Folz (três anos e quatro meses), atestam o vinculo de trabalho rural
totalizando sete anos apenas.

Embora o autor aduza em depoimento que manteve contrato verbal com o Sr.
Martin Ost Folz desde o ano de 2000, tal fato não possui nenhum inicio de prova material
apto a comprovar tal fato, não sendo apta apenas a prova testemunhal para formar esse inicio
de prova testemunhal.  

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

Nesse sentido:

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

Somado a isto, entendo que a prova testemunhal não constituiu um conjunto
suficientemente idôneo e convincente de molde a formar a convicção no sentido de
reconhecer todo o tempo de serviço rural necessário para a concessão do benefício pleiteado
pela autora.

Deste modo, concluo que, diante da precária documentação apresentada, a parte
autora não logrou êxito em comprovar o cumprimento da carência exigida na condição de
segurada especial em regime de economia familiar até o momento de implemento do
requisito etário, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da
Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC. (...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Com efeito, entendo que ao contrário do entendimento emanado pelo juízo
sentenciante, há início de prova material relativo ao exercício de atividade rural nos períodos
de 01/12/1995 a 30/07/1999, com o seu genitor, Sr. Floriano Schuambach, e de 22/02/2016 a
30/07/2019, com o Sr. Martim Ost Folz, de 22/02/2016 a 30/07/2019. Há, ainda, certidão de
casamento do Autor, em 09/02/2002, na qual consta expressamente a profissão de lavrador.

 

Além disso, os depoimentos das testemunhas foram unanimes e coesos, a
comprovar o exercício da atividade rural de forma ininterrupta, na última propriedade, desde
2000, para o Sr. Martim Ost Folz.
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Outrossim, resta claro que o Autor sempre foi trabalhador rural, uma vez que
não possui qualquer anotação em sua CTPS, bem como somente há lançados no CNIS, com
contribuinte individual desde 01/11/2014.

 

         Portanto, voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão
da aposentadoria rural ao Autor desde a data do requerimento administrativo, em 04/07/2018.

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

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

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

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

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

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

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

 

Voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão da
aposentadoria rural ao Autor desde a data do requerimento administrativo, em 04/07/2018.
em condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000360403v3 e do código CRC dcae6c6d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5002076-07.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALVINA SUTIL CASSILHAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. HOMOLOGAÇÃO DA ATIVIDADE
RURAL A PARTIR DE 13/01/2009 ATÉ A DER. CONTRATOS DE PARCERIAS
RURAIS VERBAIS DEVIDAMENTE COMPROVADO POR PROVAS
TESTEMUNHAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA RURAL

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 15/10/2013.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, ou
seja, em especial, no período de 1998 a 2013, ante à ausência de qualquer prova documental
dos contratos de parcerias agrícolas, nos períodos de 01/09/1992 a 21/05/2004 e de
01/10/2004 a 12/01/2009.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 06/09/1958 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 15/10/2013, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2013, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições. A controvérsia
recursal se baseia na presença de prova material suficiente para sua qualificação como
rurícola – segurada especial pelo tempo de carência para o benefício.

 

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)Cabe destacar que a autora completou 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade
em 06/09/2013, requerendo o benefício administrativamente em 15/10/2013, devendo
cumprir uma carência de 180 meses (15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente
estabelecidas.
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A parte autora colacionou aos autos os seguintes documentos: Carteira de
Filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina, datada de  14/01/2009; Notas
fiscais de compra de produtos agrícolas, com datas entre 2009-2013; Declarações de
estabelecimentos comercias informando que a autora é cliente; Declaração Extrajudicial de
Patrão; Contrato de Parceria Agrícola com data de 2009; Declaração de Exercício de
Atividade Rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina; dentre outras.

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

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

Os documentos juntados pelo autor se prestam a comprovar o período de
exercício de atividade rural na qualidade de segurado especial pelo interregno já homologado
pelo INSS administrativamente. A respeito do período anterior, no entanto, autor colacionou
aos autos poucos documentos que atestam efetivamente o desempenho de atividade rural.

A respeito das declarações de exercício de atividade rural, cumpre mencionar
que se equipara à prova testemunhal a declaração extrajudicial colacionada aos autos com o
fim de demonstrar o labor rural.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE- INÍCIO DE PROVA MATERIAL - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ.
1. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão do recorrente demanda o
reexame de provas. Súmula 7/STJ. 2. Hipótese em que o autor apresentou, a título de início
de prova material, declarações de ex-empregadores, as quais, nos termos do entendimento
sedimentado nesta Corte, representariam mera prova testemunhal reduzida a termo, não
colhida em juízo. 3. Recurso especial não conhecido. (RESP 201200587488, ELIANA
CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:15/05/2013 ..DTPB:.) [Grifo nosso]

Da mesma forma, a declaração do Sindicato não merece ser aceita como início
de prova material. A uma, por ser confeccionada unilateralmente pela Autora, com base tão
somente em suas assertivas e nos documentos por ela apresentados. A duas, posto não ter sido
homologada pelo INSS, ou até mesmo pelo MP.

É neste sentido o entendimento do Tribunal Regional Federal da terceira
Região:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em que pese o
autor ter apresentado os documentos de fls. 12 e 68/71, a veracidade não se comprova por si
só. Está pacificada na jurisprudência, como acima demonstrado, que as declarações de
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Sindicato de Trabalhadores Rurais somente fazem prova do quanto nelas alegado se
estiverem devidamente homologadas pelo Ministério Público ou pelo INSS, o que não foi o
caso nos autos. E mais, a demonstração de que o pai do autor era proprietário de uma gleba
rural e sua profissão era lavrador, mostra-se somente suficiente como início de prova
material para comprovar que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia
familiar. Havendo início de prova material, mas não corroborada por prova testemunhal, não
há como reconhecer o labor rural do autor no período alegado, nos termos de iterativa
jurisprudência. 6. Improvimento do recurso. (TRF-3 - Ap: 00043246920084036002 MS,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento:
23/04/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018)
[Grifo nosso]

Somado a isto, ressalto que as provas testemunhais também não contribuíram
para a formação do convencimento favorável à parte autora, eis que não ficou claro o regime
de economia familiar, tendo em vista os vários diaristas/empregados que são utilizados na
propriedade da autora. Outrossim, também não ficou claro que a autora reside e trabalha na
propriedade rural.

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

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da
Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC.(...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Com efeito, entendo que ao contrário do entendimento emanado pelo juízo
sentenciante, há início de prova material relativo aos contratos de parcerias agrícolas com o
Sr. Marcos Luchi, para o período de 01/09/1992 a 21/05/2004, no “Sítio Rio das Pedras” e
com o Sr. Moacir Luchi, para o período de 01/10/2004 a 12/01/2009, no “Sítio Luchi”, haja
vista constar a informação de existência de contrato verbal anterior.
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Além disso, os depoimentos das testemunhas foram unanimes e coesos, a
comprovar o exercício da atividade rural de forma ininterrupta, no tempo suficiente para
cumprimento da carência.

 

Outrossim, resta claro que a Autora é trabalhador rural, pelo menos desde 1992,
uma vez que não possui qualquer anotação em sua CTPS, bem como não há lançados no
CNIS.

 

         Portanto, voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão
da aposentadoria rural ao Autor desde a data do requerimento administrativo, em 15/10/2013.

 

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

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

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

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

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

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

Voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão da
aposentadoria rural ao Autor desde a data do requerimento administrativo, em 15/10/2013.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362239v2 e do código CRC 2b49691d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0005343-28.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DELMINDA PEREIRA SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADA ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO TEMPO
DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. CONJUGE APOSENTADO COMO
SEGURADO ESPECIAL NA QUALIDADE DE EMPREGADO RURAL. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 04/09/2017.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, por
ausência de início de prova documental em seu nome, tendo em vista que seu cônjuge era
empregado rural.

Razões da parte recorrente: diz que há prova material suficiente, bem como, por
outro lado, defende a desnecessidade de tal prova para todo o período, vez que sempre
exerceu o labor rurícola, como diarista, conforme depoimento de suas testemunhas.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 20/01/1962 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 04/09/2017, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2017, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurada especial pelo tempo de carência para o benefício.

 

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:
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“(...)Na hipótese dos autos, temos que a parte autora completou o requisito de
idade em 2017, assim, a carência a ser considerada é de 15 anos ou 180 meses, a teor do
artigo 142 da Lei 8.213/91.

No presente caso, a parte autora apresentou como início de prova material
apenas a Certidão de casamento realizado em 1985 em que o marido da autora é qualificado
como trabalhador braçal (Evento 1, OUT3 – fl. 06) e a Cópia da sentença de homologação de
acordo em processo do marido, em que foi concedida aposentadoria por idade como segurado
especial desde 2013 (Evento 1, OUT6). Não há qualquer outro documento apto a servir como
início de prova material do alegado trabalho rural, de forma que não há documentação
contemporânea suficiente ao período que precisaria comprovar para cumprimento da
carência.

A CTPS do marido com anotação de alguns vínculos como empregado rural não
serve para comprovar a alegada atividade rural da autora, na condição de segurada especial
(Evento 1, OUT3 – fls. 08/10).

A ficha de atendimento médico ambulatorial em que o marido da autora é
qualificado como braçal em 1999, não serve como início de prova material, equiparando-se à
prova testemunhal em razão do seu caráter meramente declaratório (Evento 1, OUT5 – fl.
07).

Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a autora informou que mora
em Pedro Canário há mais de 30 anos; que sempre trabalhou como diarista rural; que
trabalhou para Padovan, Covre e com os empreiteiros Nildo, Cláudio e Valdecir; que trabalha
só na colheita; que fora da colheita trabalha quando aparece um serviço na roça; que na
cidade cuida só da casa; que o  marido também era trabalhador rural.

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conhece a autora e sabe que
trabalhava como diarista rural; que ela sempre trabalhou na roça; que o marido dela
trabalhava de carteira assinada; que ela trabalhou para Padovan, Covre, Claudião; que
trabalhou com café e mamão.

Por sua vez, a outra testemunha informou que conhece a autora desde 1998; que
ela trabalhava na roça como diarista; que trabalhava dois meses e depois ficava parada; que o
marido dela é que trabalhava direto; que ela trabalhou para Padovan, os Covre e Cláudio; que
ela trabalhou com mamão e pimenta.

Dessa forma, entendo que a prova dos autos não é favorável à demandante, não
havendo prova documental referente ao período que se pretende comprovar. Analisando a
documentação juntada aos autos e os depoimentos da parte autora e das testemunhas, observo
que não são suficientes para a confirmação do trabalho alegado na inicial, durante o período
de carência necessário.

Portanto, no caso em análise, não há documentos hábeis a comprovar o alegado
período de trabalho, que também não foi suficientemente confirmado pela prova oral.
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Assim, considerando a inexistência de início de prova material, bem como a
insuficiência da provas colhida em audiência, tenho que a parte autora não logrou êxito em
comprovar o exercício da atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar
pelo tempo mínimo de carência exigido no caso concreto, o que impede o deferimento do
benefício pleiteado nos autos.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

 

A sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
autora de forma clara e exauriente.

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

No entanto, a própria recorrente afirma em seu depoimento pessoal que sempre
exerceu a sua atividade rural, como diarista, na região de Pedro Canário, especialmente nos
períodos de safra, sendo, portanto, “do lar” a maior parte do ano.

 

Com efeito, não há qualquer prova material, uma vez que somente trabalhava
com diária, bem como não há como se utilizar de prova emprestada do seu cônjuge, uma vez
que ele era empregado nas propriedades da região.

 

Outrossim, é importante ressaltar que há indícios de exercício de trabalho rural
pelo casal, em época remota, uma vez que a certidão de casamento, em 18/01/1985,
qualificou o cônjuge varão como lavrador.

 

Contudo, o cônjuge, em 24/06/1992, passou a exercer a atividade rural, com
vínculo celetistas nas propriedades rurais de Pedro Canário, o que dificulta a comprovação de
que a Autora também exercia qualquer atividade laborativa de natureza não eventual, uma
vez que todos os seus documentos pessoais a declaram como “do lar”.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 34



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 202/466

0005343-28.2018.4.02.5052 500000366235 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Sendo assim, a Autora não comprovou a existência de atividade rural pelo
período de carência.

 

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.

 

Voto por conhecer o recurso da Autora e a ele nego provimento. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000366235v2 e do código CRC 9c795dc1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5002133-25.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MOREIRA MARTINS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. NÃO PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA EM ATIVIDADE RURAL.
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA PARA O PERÍODO DE 21/06/1982 A 2011.
AUTORA EMPREGADA URBANA ENTRE 2001 A 2013. CABIMENTO DA
APOSENTADORIA POR IDADE NA MODALIDADE HÍBRIDA. REQUISITO
ETÁRIO DE 60 ANOS SOMENTE EM 15/02/2019. CARÊNCIA PREENCHIDA
SOMENTE APÓS A DER. AUSÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A
AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL A PARTIR DA DATA DO SEU CASAMENTO
EM 21/06/1982 A 04/02/2001 (ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO VÍNCULO
URBANO). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

 

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, ante à ausência do
preenchimento da carência de 180 meses de contribuições.

 

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a Autora comprovou mais de
180 meses de atividade rural, bem como que nunca houve afastamento da atividade rural, tão-
somente exercício de labor urbano por alguns meses, quando era possível.

 

A sentença ora recorrida possui o seguinte teor:

 

“(...)Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte
autora precisa demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em
regime de economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142, da Lei nº
8.213/91.

A parte autora não faz jus ao benefício rural e a improcedência do pleito inicial
é patente.
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Conforme se verifica do CNIS de evento 12, fl. 69 a demandante, desde 2001,
realizou inúmeras contribuições previdenciária como empregada, em todos os casos, em
trabalhos relacionados ao meio urbano.

É impossível conceder o benefício previdenciário pretendido com tão extenso
histórico contributivo.

A aposentadoria por idade rural é outorgada a uma faixa muito específica da
população, a qual, devido à carência oriunda do trabalho campesino desenvolvido com o
auxílio exclusivo da família, não possui condições financeiras de verter as contribuições
previdenciárias necessárias para resguardar o direito a benefício futuro.

O único caminho lógico para esta sentença é julgar totalmente improcedente o
pedido inicial.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da
aposentadoria por idade. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. (...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

A comprovação do tempo de serviço – e aí está incluído o efetivo exercício de
atividade rural – só produzirá efeitos quando baseada, pelo menos, em início de prova
material, por não ser admitida a prova exclusivamente testemunhal, como dispõe o art. 55, §
3º, da Lei 8.213/1991 e já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através do verbete 149:
A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para
efeito de da obtenção de benefício previdenciário.

 

De acordo com a Lei 8.213/1991, a comprovação da atividade rural pode ser
feita ainda que de forma descontínua (arts. 39, I, e 48, § 2º). Isso quer dizer que não há
necessidade de o segurado acostar um ou vários documentos para cada ano do período
equivalente à carência do benefício, pois é prescindível que o início de prova material
abranja necessariamente o número de meses idêntico à carência do benefício no período
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imediatamente anterior ao requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie
a sua eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a
sua vinculação ao tempo de carência (STJ. AgRg no REsp 939191. Rel. Min. Hamilton
Carvalhido. DJ 7/4/2008, p. 1).

 

A Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais (TNU) já tornou esse entendimento uníssono ao editar a Súmula 14: Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência.  Todavia, o início de prova material
deve ser contemporâneo ao período que ela pretende comprovar a atividade rural, não
podendo, pois, ser aceito um documento recente com intuito retroativo, a fim de provar fato
passado.

 

No caso dos autos, em sua petição inicial, a Autora aduziu que trabalhou na
atividade rural, desde o seu casamento, em 21/0/1982 até a presente data, e, portanto, teria
cumprido a exigência de 180 meses, para efeitos de aposentadoria rural.

 

Assiste razão parcial ao Recorrente.

 

Há início de prova material do exercício da atividade rural para o período
compreendido entre a data de seu casamento, em 21/06/1982, no qual o seu cônjuge constava
como lavrador, até, pelo menos, 04/02/2001, data do início da atividade urbana, pela própria
Autora.

 

Além da certidão de casamento supracitada, a Autora ainda apresentou as
certidões de nascimento dos seus filhos, na década de 80, bem como históricos escolares que
demonstram a sua profissão como lavradora, até meados dos anos 2000.

 

Em especial, houve a juntada de contrato de parceria agrícola, devidamente
assinado em 2001, com cláusula expressa de contratação verbal desde 1982, bem como
previsão de encerramento em 2011, o corrobora a existência de prova documental.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 35



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 206/466

5002133-25.2018.4.02.5005 500000379349 .V2 JRJ17255© JRJ17255

         Outrossim, em decorrência da Autora ter realizado labor urbano a partir de
05/02/2001 até o ano de 2013, por tempo considerável, não há de se cogitar a sua
desconsideração, sob a alegação de ausência de afastamento da atividade rural, tendo em vista
que, por exemplo, no ano de 2008, trabalhou durante mais de 08 meses para o Município
Águia Branca/ES.

 

         Sendo assim, a Autora não cumpriu o tempo de carência em atividade
rural suficiente para a concessão da aposentadoria por idade, na modalidade requerida na
inicial, no período de 1999 a 2014 (preenchimento do requisito etário) ou de 2002 a 2017
(data do requerimento administrativo).

 

         Com efeito, entendo ter sido restado comprovado o exercício de atividade
rural no período de 21/06/1982 a 04/02/2001, que carece de averbação.

 

         Por fim, cumpre ressaltar que a Autora implementou o requisito etário de
60 anos, para concessão do benefício na modalidade híbrida, tão-somente em 15/02/2019, ou
seja, após a DER e a citação do INSS, o que ensejaria a apreciação de uma possível tese de
reafirmação, que se encontra suspensa, sendo mais eficiente que a Autora propusesse novo
requerimento administrativo.

 

Voto por CONHECER o Recurso da Autora e DAR PARCIAL
PROVIMENTO para determinar a averbação do exercício da atividade rural no período de
21/06/1982 a 04/02/2001. em condenação em custas e em honorários advocatícios ante o
Recorrente ter sido parcialmente vencedor.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379349v2 e do código CRC e9cf4079.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5000866-21.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE OLIVEIRA BARCELLOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. DIARISTA E
PARCEIRA RURAL. HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 155 MESES DE
ATIVIDADE RURAL. ATIVIDADE URBANA EXERCIDA PELA AUTORA POR 10
MESES EM 2001 E POR 6 MESES EM 2004. TEMPO INSUFICIENTE PARA
DESCARACTERIZAR A AUTORA COMO SEGURADA ESPECIAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 14/11/2017.

Sentença: julgou improcedente o pedido por não considerar evidenciada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão
da ausência de prova material e inconsistências na prova oral quanto ao seu efetivo labor,
principalmente sob qual natureza, se diarista rural ou segurada especial.

Razões da recorrente: afirma que as provas acostadas aos autos são plenas em
afirmar a sua função habitual como sendo a de trabalhadora rural por período superior à
carência, bem como a prova testemunhal é esclarecedora sobre seu mister rurícola. A
controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial/diarista da parte autora pelo
tempo de carência do benefício.

VOTO

Sabe-se que a recorrente nasceu em 27/06/1962 e que requereu sua
aposentadoria por idade em 14/11/2017, quando já contava a idade mínima para o benefício
(55 anos) desde este ano, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, a recorrente juntou diversos documentos aos autos.
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Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

Inicialmente, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental
de todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.

2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.

 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)

 

Portanto, há prova de seu labor rural em tempo remoto, e atualmente, por meio
de documentos escolares mais contemporâneos (2017), ou seja, prazo superior à carência
anterior ao implemento da idade mínima.

 

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como diarista,  especialmente durante o
período de dezembro/1995 até 2000, ainda nos anos de 2002 e 2003.
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O fato de ter sido diarista rural não lhe descaracteriza como rurícola. Isso
porque, a qualificação dada ao diarista rural não é a mesma dada ao segurado especial para
fins previdenciários, trata-se de tipos distintos, o primeiro pertence à categoria de contribuinte
individual, enquanto o último é o próprio tipo que dá nome a sua categoria de segurado.

 

E por se tratar de contribuinte individual (diarista), que em regra presta serviços
a diversas empresas agrícolas ou mesmo pessoas físicas (proprietários rurais), suas
contribuições são de responsabilidade do contratante, bastando a esse tipo de trabalhador
rural a mera comprovação do labor.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS:
QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO
RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: FAVORÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. CUSTAS. MULTA.

1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência
de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-
doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.

2. Presente início de prova material: cópia da CTPS (fl. 17/20) constando
vínculos rurais; corroborada por prova testemunhal consistente (fl. 68/69): indubitável
qualidade de segurado especial da parte autora.

3. Cabe consignar, ainda, que a condição de diarista, bóia-fria ou safrista não
prejudica o direito da autora, pois enquadrada está como trabalhador rural para efeitos
previdenciários (Precedentes: (AC 2005.01.99.057944-2/GO, Rel. Desembargadora Federal
Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.21 de 28/06/2007 e AC
2006.01.99.032549-4/MG, Rel. Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, Segunda
Turma,DJ p.41 de 24/11/2006).É cediço que o trabalhador volante ou bóia-fria experimenta
situação desigual em relação aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em
regra, ou não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, como se vê na
espécie, devendo ser adotada solução "pro misero".

 4. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades
rurais (fls. 49/52).
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5. DIB: à míngua de recurso voluntário no ponto, mantida a sentença que fixou
o início do benefício a contar da data da juntada do laudo pericial.

6. Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; b) sem custas,
porque nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º
do art. 109 da CF/88), o INSS está isento delas quando lei estadual específica prevê o
benefício, o que se verifica nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.

 7. A jurisprudência majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa
diária contra a Fazenda Pública, a não ser que comprovada a recalcitrância do ente público no
cumprimento de decisão judicial. Hipótese não configurada. 8. A antecipação de tutela deve
ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o
acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo.

9. Apelação do INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida,nos
termos dos itens 06 e 07. (AC 00767232620124019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON
JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:21/08/2015
PAGINA:1199.)

 

PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONHECIDA A REMESSA OFICIAL, POR SER
INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO: FALTA DE
REITERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURÍCOLA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO
VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TIDA COMO
TOTAL, DEFINITIVA E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CAMPO POR MAIS DE 12 MESES. CONDIÇÃO DE
RURÍCOLA: INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL: CONTRATO DE PARCERIA
AGRÍCOLA. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL
IDÔNEA. BENEFÍCIO MANTIDO. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO.

I - Incabível a interposição de remessa oficial, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 475, do Código de Processo Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.352, de
26.12.01, que dispensa de reexame necessário as sentenças proferidas a partir de 27.03.2002,
quando a norma entrou em vigor, nos casos em que a condenação for inferior a 60 salários
mínimos, hipótese que se configurará no caso, em que o interstício entre a fixação do termo
inicial do benefício (06.02.2001) e a sentença (18.12.2002) não superaria 60 (sessenta) meses.
Remessa oficial não conhecida.

 II - Não conhecido o agravo retido da autora, por não ter sido reiterado nas
contra-razões de apelação.

 III - Preenchidos simultaneamente todos os requisitos exigidos pela legislação
previdenciária para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
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IV - Na aferição da incapacidade laborativa, o Juiz não está vinculado às
conclusões do laudo pericial, devendo analisar os aspectos sociais e subjetivos do autor no
caso concreto e os reflexos da invalidez sobre sua vida. O laudo atestou que a autora é
portadora de seqüelas derivadas de cirurgia de mastectomia radical da mama direita, em razão
de neoplasia maligna, concluindo pela incapacidade parcial e permanente. A autora apenas
trabalhou na lavoura, já tem quase 50 anos, não havendo possibilidade de que seja readaptada
para outra função e disputar um lugar no atual mercado de trabalho. Incapacidade tida como
total, permanente e insuscetível de reabilitação.

 V - Para a aquisição do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, os trabalhadores rurais que exerçam atividade na qualidade de empregado, diarista,
avulso ou segurado especial da Previdência Social não necessitam comprovar o recolhimento
das contribuições previdenciárias, mas sim o exercício da atividade laboral no campo por
período superior a doze meses (arts. 39, 48, § 2º, e 143 da Lei 8.213/91).

VI - Desempenho de atividade rurícola devidamente comprovado. Na ausência
de prova documental para comprovar o exercício dessa atividade, admite-se a demonstração
através de início razoável de prova material, conjugada com depoimentos testemunhais
idôneos (art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91).

VII - A cópia do contrato de parceria rural, no qual consta a autora como
parceira agricultora, além de notas fiscais de produtor rural em seu nome configuram início
razoável de prova material da atividade rurícola que exercia, quando corroborado por prova
testemunhal idônea, como no caso. VIII - Mantida a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez.

 IX - A prova da incapacidade da autora, o fato de aguardar a prestação
jurisdicional há 4 anos, bem como o fundado receio de um dano irreparável, tendo em vista a
necessidade financeira para a manutenção da sua subsistência, constituem o relevante
fundamento e justificado receio de ineficácia do provimento final, aos quais se alia o
manifesto intuito protelatório do INSS, que se utiliza de todos os meios processuais para
retardar o cumprimento das decisões judiciais, configurando as condições para a concessão
liminar da tutela.

X - Remessa oficial e agravo retido não conhecidos. Apelação improvida.

 XI - De ofício, antecipada a tutela jurisdicional para que o INSS proceda à
imediata implantação, em favor da autora, do benefício de aposentadoria por invalidez, com
data de início do benefício- DIB- na data do requerimento administrativo (06.02.2001) e
renda mensal inicial- RMI- no valor de um salário mínimo, no prazo de 30 dias, sob pena de
multa diária a ser fixada caso descumprida a ordem judicial. (AC 00250897420034039999,
DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, DJU
DATA:20/10/2005 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

O período como diarista ou como segurado especial deve ser conhecido e
computado por este Juízo em seu favor.
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No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam o casal como rural. Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu
atividades rurais pelo prazo de carência do benefício.

 

Outrossim, a atividade urbana prestada pela Autora ao Município de
Bananal/ES, durante dez meses no ano de 2001 e seis meses no ano de 2004, não tem o
condão de afastar a sua qualidade de segurada especial, no período de carência.

 

Com efeito, o próprio INSS já reconheceu a existência de 155 meses de
atividade rural, cabendo a averbação do período rural, como diarista, entre 12/1995 a
01/2001, em 2002 e 2003, suficiente para o cumprimento da carência necessária.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele dou provimento, para julgar
procedente o pedido e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 18/01/2017 e pagar os
atrasados.

 

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

 

Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a
citação será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.
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Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e dar-lhe provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347667v2 e do código CRC 2f7d9e38.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5001770-38.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SONIA MARIA DA COSTA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL PARA O PERÍODO DE 2000 A
2015. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBLIDADE.
AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.  CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO
DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP. NÃO
CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SENTENÇA REFORMA DE OFÍCIO
PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, que o início de prova material juntamente com a testemunhal
comprovam seu efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar por
período superior à carência.

 

A sentença possui a seguinte fundamentação:

 

“(...) Cabe destacar que a autora completou 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade
em 14/02/2016, requerendo o benefício administrativamente em 28/11/2016, devendo
cumprir uma carência de 180 meses (15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente
estabelecidas.

A parte autora colacionou aos autos os seguintes documentos: a) Contrato de
parceria agrícola com Aldair da Silva com data 08/06/2016 até 08/06/2019, com ressalva de
contrato verbal com inicio em 19/01/2016 (Doc. 10, fls. 16-17); b) Declaração extrajudicial
de testemunha datada de 28/11/2016, com firma reconhecida em 29/11/2016 (Doc. 10, fls.
42); c) Declaração de patrão de Aldair da Silva, atestando trabalho de 01/2016 até 11/2016,
com firma reconhecida em 30/11/2016 (Doc. 10, fls. 47); d) Declaração do Sindicato Rural
de exercício de atividade rural, datada de 28/11/2016 (Doc 10, fls. 54-55); e) CNIS atestando
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patrão de Luiz Antonio Giles, atestando trabalho rural de 01/2000 até 31/12/2015 (Doc. 08) ;
entre outros.

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

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

Pois bem. A autora busca a comprovação do labor rural de 01/2000 até
31/12/2015, no qual alega que exercia contrato como meeira na propriedade do Sr. Luiz
Antonio Giles, contudo não existe documentação apta a demonstrar o desempenho de
atividade rural.

Diante da declaração do Sr. Luiz Antonio Giles (doc. 8), há a informação de que
a autora laborou como meeira de 01/2010 a 12/2015, tendo celebrado acordo de forma verbal.
Porém, tal declaração foi feita em 07/11/2018, tendo firma registrada no mesmo dia, ou seja,
quase dois anos após a data do requerimento administrativo, não estando apta, portanto, para
comprovar o labor rural no período pleiteado.

Soma-se a isto o fato de no período de 01/2000 até 12/2015 não haver nenhuma
outra documentação colacionada aos autos que comprove o efetivo labor da parte autora.

Após tal período, a autora firmou contrato com Aldair da silva, estando este
devidamente comprovando, e sendo inclusive período homologado pela autarquia, sendo tal
período incontroverso. Porém, tal período por si só não é apto a ensejar a concessão do
benefício pleiteado pela parte autora.

Em analise as demais provas nos autos, cumpre informar que a declaração do
Sindicato de exercício de atividade rural não merece ser aceita como início de prova material.
A uma, por ser confeccionada unilateralmente pela autora, com base tão somente em suas
assertivas e nos documentos por ela apresentados. A duas, posto não ter sido homologada
pelo INSS, ou até mesmo pelo MP.

Ainda, se equiparam à prova testemunhal as declarações extrajudiciais
colacionadas aos autos (docs. 10, fls. 42, 47) com o fim de demonstrar o labor rural.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE- INÍCIO DE PROVA MATERIAL - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ.
1. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão do recorrente demanda o
reexame de provas. Súmula 7/STJ. 2. Hipótese em que o autor apresentou, a título de início
de prova material, declarações de ex-empregadores, as quais, nos termos do entendimento
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colhida em juízo. 3. Recurso especial não conhecido. (RESP 201200587488, ELIANA
CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:15/05/2013 ..DTPB:.) [Grifo nosso]

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

Nesse sentido:

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

Isto posto, muito embora as testemunhas tenham sido coerentes em seus
depoimentos em declarar o vinculo rural da parte autora, não foi constituído um início de
prova material suficientemente idôneo e convincente de molde a formar a convicção no
sentido de reconhecer o tempo de serviço rural necessário para a concessão do benefício
pleiteado pelo autor, pois não existe o mínimo de arcabouço probatório para sustentar a prova
oral colhida em audiência.

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

DISPOSITIVO
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Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC.(...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

Registre-se que, na eventualidade de a autora ter efetuado recolhimentos como
contribuinte individual, tais contribuições não desnaturam a sua qualidade de trabalhador(a)
rural como segurado(a) especial, uma vez que constitui uma faculdade legal (art. 25, § 1º, da
Lei 8.212/1991). O mesmo ocorre no caso de a parte ter vínculos de natureza urbana, sendo
comum em regiões limítrofes entre a cidade e o campo, o trabalhador, com baixo nível de
escolaridade e sem formação específica alternar o trabalho rural com a atividade urbana de
natureza simples; nesse sentido, a Súmula 46/TNU: O exercício de atividade urbana
intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural,
condição que deve ser analisada no caso concreto.
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No caso, a autora, nascida em 14/02/1961, cumpriu o requisito etário em 2016,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

1. Contrato de parceria agrícola com Aldair da Silva com data 08/06/2016 até 08/06/2019, com ressalva de contrato
verbal com inicio em 19/01/2016 (Doc. 10, fls. 16-17);

2. Declaração extrajudicial de testemunha datada de 28/11/2016, com firma reconhecida em 29/11/2016 (Doc. 10, fls.
42); 

3. Declaração de patrão de Aldair da Silva, atestando trabalho de 01/2016 até 11/2016, com firma reconhecida em
30/11/2016 (Doc. 10, fls. 47); 

4. Declaração do Sindicato Rural de exercício de atividade rural, datada de 28/11/2016 (Doc 10, fls. 54-55); 
5. CNIS atestando vinculo urbano da parte autora de 01/1989 até 11/1995 (Doc. 10, fls. 57) 
6. Declaração de patrão de Luiz Antonio Giles, atestando trabalho rural de 01/2000 até 31/12/2015 (Doc. 08) ; entre

outros

 

Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Malgrado, a Autora tenha apresentado declaração por escrito do Sr. Luiz
Antônio Giles, para o período de 2000 a 2015, assim como ele próprio tenha prestado
depoimento, em sede judicial, para confirmar a existência do suposto contrato de parceria
agrícola verbal, tais provas se equivalem a testemunhal e, portanto, carecem de respaldo em
início de prova documental.

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.
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atividade rural, no período de 2001 a 2016, antes do preenchimento do requisito etário e da
entrada do requerimento administrativo, o que não também não ocorreu, haja vista que a
declaração apresentada pelo proprietário rural somente foi assinada em 2016, bem como
inexiste até a presente data a formalização de qualquer contrato de parceria agrícola entre as
partes ou o recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias.

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

 

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
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do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

 

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 28/11/2016.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e DE OFÍCIO, reformo a sentença para
extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido
de aposentadoria rural. Sem condenação em custas judiciais e sem honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000360979v2 e do código CRC 7419bbf2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 37



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 221/466

5001770-38.2018.4.02.5005 500000360979 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 37



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 222/466

5000909-52.2018.4.02.5005 500000360436 .V2 JRJ17255© JRJ17255

RECURSO CÍVEL Nº 5000909-52.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LURDE LOPES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL.  CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP. NÃO
CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SENTENÇA REFORMA DE OFÍCIO
PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, que o início de prova material juntamente com a testemunhal
comprovam seu efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar por
período superior à carência.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

Registre-se que, na eventualidade de a autora ter efetuado recolhimentos como
contribuinte individual, tais contribuições não desnaturam a sua qualidade de trabalhador(a)
rural como segurado(a) especial, uma vez que constitui uma faculdade legal (art. 25, § 1º, da
Lei 8.212/1991). O mesmo ocorre no caso de a parte ter vínculos de natureza urbana, sendo
comum em regiões limítrofes entre a cidade e o campo, o trabalhador, com baixo nível de
escolaridade e sem formação específica alternar o trabalho rural com a atividade urbana de
natureza simples; nesse sentido, a Súmula 46/TNU: O exercício de atividade urbana
intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural,
condição que deve ser analisada no caso concreto.

 

No caso, a autora, nascida em 23/03/1957, cumpriu o requisito etário em 2012,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

1. Declaração extrajudicial de trabalho rural assinada pelo Sr. José Durval Galon de que a Autora é sua meeira desde
22/01/2000 (evento 01, doc. 08, fl. 12);

2. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (evento 01, doc. 08, fl. 13);
3. Declaração da Mitra Diocesana de Colatina (evento 01, doc. 08, fl. 14); dentre outros.

 

Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
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pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.

 

Assim sendo, entendo que a parte Autora necessita comprovar o exercício de
atividade rural, no período de 1997 a 2012, antes do preenchimento do requisito etário ou de
2002 a 2017, antes da entrada do requerimento administrativo, o que não também não
ocorreu, haja vista que a declaração apresentada pelo proprietário rural somente foi assinada
em 29/05/2017, bem como inexiste até a presente data a formalização de qualquer contrato de
parceria agrícola entre as partes ou o recolhimento de quaisquer contribuições
previdenciárias.

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

 

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
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Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

 

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 25/05/2017.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e DE OFÍCIO, reformo a sentença para
extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido
de aposentadoria rural. Sem condenação em custas judiciais e sem honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000360436v2 e do código CRC 021a2019.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5003215-03.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDIVANIA DE LOURDES BRAVIN COSTALONGA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
RURAL. PROPRIETÁRIO RURAL DE ÁREA DE MAIS DE 24 HECTARES E COM
PRODUÇÃO DE LEITE RELEVANTE PARA FINS EMPRESARIAIS.
PROPRIETÁRIOS DE UMA FORD/RANGER 2009/2010 E DE DUAS
MOTOCICLETAS. RENDA SUFICIENTE. RECURSO DO INSS PROVIDO.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 19/07/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido, vez que a Autora é proprietária rural,
não mostrou conhecimento sobre as atividades rurais exercidas, o que afasta-o como de
segurado especial.

Razões da parte recorrente: existe “uma pluralidade de provas no presente caso,
todas corroborando o mesmo fato - a Recorrente durante toda sua vida desempenha
atividade rural desde os 10 (dez) anos de idade, ou seja, 1973, a Autora já ajudava os pais a
trabalhar na lavoura - em regime de economia familiar, na propriedade destes, no local
Santo Antônio do Salgado – Vargem Grande de Soturno – propriedade cadastrada no INCRA
nº 507.059.024.406”.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 01/04/1963 e que requereu a
aposentadoria por idade em 19/07/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício
em 2018 (55 anos), quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurado
especial.
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De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Para tanto, a Autor apresentou escritura pública de aquisição de propriedade
rural, primeiramente em nome dos seus genitores, após em comunhão com o seu cônjuge, Sr.
Ruimar Theodoldi Costalonga, denominada “Sítio Bravin”, com 45 hectares, caracterizada
como minifúndio, aonde há relevante produção de leite conforme se comprova pelas notas
fiscais de comercialização apresentadas com a inicial.

 

Tal, no entanto, não pode ser considerado para o caso, ainda que suas
testemunhas tenham afirmado seu labor rurícola.

 

Isso porque, contrários à pretensão, o fato de seu esposa ao longo de todo o
período de carência que a parte autora necessita comprovar, ter efetuado recolhimentos como
contribuinte individual, bem como o próprio Autor constar como mircroempreendedor
individual, sob a denominação RT COSTALONGA, demonstram que o casal possui renda
suficiente para sua manutenção, o que os afasta da categoria de segurado especial.

 

A confirmar a renda suficiente do casal, o fato de possuírem bens materiais que
demonstra não se tratar de um regime de economia familiar, no qual a renda advinda da terra
é suficiente tão somente para a subsistência.

 

Portanto, além da existência da propriedade rural, também há a informação de
que o casal possui, uma caminhote FORD/RANGER 2009/2010 e duas motocicletes da
marca HONDA BIZ e HONDA/XRT 300, anos 2008 e 2013, respectivamente, que demonstra
certa capacidade financeira.

 

A aposentadoria por idade rural é prevista para aqueles que retiram da
agricultura, da pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual
o pagamento do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em
regra, somente os parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao
benefício, o que não é o caso dos autos.
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Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de
contribuição, a parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir
seu benefício. Não se nega a sua condição de proprietário/produtor rural, mas na condição de
segurado individual e não segurado especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a
exação previdenciária prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de
Custeio, o que não foi pelo período integral da carência.

 

Com efeito, o Autor poderá continuar a recolher as contribuições
previdenciárias, como já vem realizando desde 01/04/2003 solicitar um novo benefício
previdenciário de aposentadoria por idade, após completar 65 anos, em 2022 ou
aposentadoria por tempo de contribuição, a seu melhor juízo.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

 

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346863v2 e do código CRC 36beb859.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5006459-40.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DA SILVA FORECHI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
RURAL. CÔNJUGE DA PARTE AUTORA SEGURADO URBANO DESDE 01/1973 E
BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO COM SUBSÍDIO DE R$6.366,23. RENDA
SUFICIENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 14/03/2017.

Sentença: julgou improcedente o pedido, vez que a Autora é proprietária rural,
bem o seu cônjuge exerce atividade urbana desde data anterior ao seu casamento, sendo
bombeiro militar reformado com subsídio mensal no valor de R$6.366,28, o que afasta-o
como de segurado especial.

Razões da parte recorrente: diz que há início de prova rural para o exercício de
atividade rural no período de 1961 a 1980, o que juntamente com os 142 meses já
reconhecidos pelo INSS, seria suficiente para o cumprimento da carência.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 24/05/1951 e que requereu a
aposentadoria por idade em 14/03/2017, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício
em 2006 (55 anos), quando a carência exigida era 150 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurado
especial.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 40



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 231/466

5006459-40.2018.4.02.5001 500000358735 .V2 JRJ17255© JRJ17255

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Para tanto, o Autor apresentou escritura pública de aquisição de propriedade
rural, em 2013, em localidade denominada “Sítio Pé da Colina”, caracterizada como
minifúndio, aonde foi comprovada a posse desde 2006.

 

Tal, no entanto, não pode ser considerado para o caso, ainda que suas
testemunhas tenham afirmado seu labor rurícola.

 

Isso porque, contrários à pretensão, o fato de sua esposa ao longo de todo o
período de carência que a parte autora necessita comprovar, ser bombeiro militar do Estado
do Espírito Santo, já integrante da reserva remunerada, como subsídio mensal de R$6.366,23,
demonstram que o casal possui renda suficiente para sua manutenção, o que os afasta da
categoria de segurado especial.

 

Quanto ao complemento e renda urbana da esposa, frise-se que a aferição não
deve recair somente sobre ela, mas sim e principalmente sobre ele. É que, em regra, o
trabalho urbano desenvolvido por membro da família não desqualifica os demais, logo,
aquele desenvolvido pela esposa do autor não poderia prejudicá-la – mas isso somente
quando os valores auferidos não são de grande monta/expressivos. Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA.
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO. ROL DE DOCUMENTOS
EXEMPLIFICATIVO. ART. 106 DA LEI 8.213/91. DOCUMENTOS EM NOME DE
TERCEIRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. 102  ART. 143 DA LEI
8.213/91. DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA POR MEMBRO
DA FAMÍLIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural,
inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não
taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado
dispositivo.
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 II - Na hipótese dos autos, houve o necessário início de prova material, pois a
autora apresentou documentos em nome do marido, o que também lhe aproveita, sendo
despicienda a documentação em nome próprio, nos termos da jurisprudência desta Corte.

III - Consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.213/91, o trabalhador rural
enquadrado como segurado obrigatório, na forma do artigo 11, VII da Lei em comento, pode
requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos,
contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que descontínua, o que restou comprovado pela Autora.

IV - Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de atividade
remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a
condição de segurado especial dos demais.

 V - Agravo interno desprovido.  (ADRESP 200900619370, GILSON DIPP,
STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:22/11/2010.)

 

No caso, o cônjuge da Autora é segurado urbano desde 08/01/1973, antes
mesmo do casamento com a Autora, em 26/03/1977, no qual é declarado como militar, razão
pela qual não há qualquer início de prova material para o período de 1961, quando teria
apenas 10 anos de idade, até 1980.

 

A confirmar a renda suficiente do casal, no qual a renda advinda da terra é
suficiente tão somente para a subsistência, tendo tal assertiva sido corroborado pelo próprio
depoimento da parte Autora, em sua entrevista administrativa, na qual asseverou somente
cultivar hortaliças.

 

 

A aposentadoria por idade rural é prevista para aqueles que retiram da
agricultura, da pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual
o pagamento do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em
regra, somente os parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao
benefício, o que não é o caso dos autos.

 

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de
contribuição, a parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir
seu benefício. Não se nega a sua condição de proprietário/produtor rural, mas na condição de
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segurado individual e não segurado especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a
exação previdenciária prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de
Custeio, o que não foi pelo período integral da carência.

 

Com efeito, a Autora deverá recolher as contribuições previdenciárias, a seu
melhor juízo.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000358735v2 e do código CRC 5424fa60.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5003679-93.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JANETE MARIA LEPAUS THOMAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. MARIDO DA PARTE
AUTORA SEGURADO URBANO NO PERÍODO DE 1992 A 2016. RENDA
SUFICIENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 09/07/2018

 Sentença: julgou improcedente o pedido, vez que restou comprovado exercício
de atividade urbana pelo cônjuge da Autora, como professor do Município de Santa
Leopoldina, com renda suficiente à manutenção da família.

Razões da parte recorrente: há farta prova documental que comprova o exercício
da atividade rural pela Autora pelo tempo correspondente à carência, como proprietária rural.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 09/07/1963 e que requereu a
aposentadoria por idade em 09/07/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício
em 2018 (55 anos), quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurada
especial. De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Tal, no entanto, não pode ser
considerado para o caso, ainda que suas testemunhas tenham afirmado seu labor rurícola.
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Isso porque, contrários à pretensão, o fato de seu marido ao longo de todo o
período de carência que a parte autora necessita comprovar (2003 a 2018), ter exercido o
cargo de professor, durante o período de 1992 a 2016, com remuneração sempre maior do que
dois salários mínimos e, afasta o caráter de subsistência do seu eventual labor.

 

Quanto ao complemento e renda urbana do marido, frise-se que a aferição não
deve recair somente sobre ele, mas sim e principalmente sobre ela. É que, em regra, o
trabalho urbano desenvolvido por membro da família não desqualifica os demais, logo,
aquele desenvolvido pelo marido da autora não poderia prejudicá-la – mas isso somente
quando os valores auferidos não são de grande monta/expressivos.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA.
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO. ROL DE DOCUMENTOS
EXEMPLIFICATIVO. ART. 106 DA LEI 8.213/91. DOCUMENTOS EM NOME DE
TERCEIRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA ART. 143 DA LEI 8.213/91.
DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA POR MEMBRO DA
FAMÍLIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

 I - O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural,
inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não
taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado
dispositivo.

 II - Na hipótese dos autos, houve o necessário início de prova material, pois a
autora apresentou documentos em nome do marido, o que também lhe aproveita, sendo
despicienda a documentação em nome próprio, nos termos da jurisprudência desta Corte.

III - Consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.213/91, o trabalhador rural
enquadrado como segurado obrigatório, na forma do artigo 11, VII da Lei em comento, pode
requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos,
contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que descontínua, o que restou comprovado pela Autora.

 IV - Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de atividade
remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a
condição de segurado especial dos demais.

V - Agravo interno desprovido. (ADRESP 200900619370, GILSON DIPP, STJ
- QUINTA TURMA, DJE DATA:22/11/2010.)
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No caso, o marido da autora auferia mais de dois salários mínimos mensais,
pelo que, a relativização do comando legal é incabível diante do contexto de seu conjunto
familiar.

 

A aposentadoria por idade rural é prevista para aqueles que retiram da
agricultura, da pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual
o pagamento do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em
regra, somente os parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao
benefício, o que não é o caso dos autos.

 

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de
contribuição, a parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir
seu benefício. Não se nega a sua condição de meeira, mas na condição de segurada individual
e não segurada especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a exação previdenciária
prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de Custeio, o que não foi,
especialmente, por se tratar de proprietária rural, e não diarista ou meeira.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378638v2 e do código CRC d5489aca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5000237-10.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA BERTOLDO DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. MARIDO DA PARTE
AUTORA SEGURADO URBANO E APOSENTADO POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO DESDE 03/02/2009, NO VALOR DE R$2.948,98. RENDA
SUFICIENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 10/01/2018.

 Sentença: julgou improcedente o pedido, vez que restou comprovado exercício
de atividade urbana pelo cônjuge da Autora, inclusive aposentado por tempo de contribuição,
com renda suficiente à manutenção da família.

Razões da parte recorrente: há farta prova documental que comprova o exercício
da atividade rural pela Autora pelo tempo correspondente à carência, como proprietária rural.

VOTO

 

Sabe-se que a parte autora nasceu em 11/09/1962 e que requereu a
aposentadoria por idade em 10/01/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício
em 2017 (55 anos), quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurada
especial. De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Tal, no entanto, não pode ser
considerado para o caso, ainda que suas testemunhas tenham afirmado seu labor rurícola.
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Isso porque, contrários à pretensão, o fato de seu marido ao longo de todo o
período de carência que a parte autora necessita comprovar (2002 a 2017), exerceu atividade
urbana desde 1979 até 2009, ocasião na qual se aposentou por tempo de contribuição, com
remuneração sempre maior do que três salários mínimos e, afasta o caráter de subsistência do
seu eventual labor.

 

Quanto ao complemento e renda urbana do marido, frise-se que a aferição não
deve recair somente sobre ele, mas sim e principalmente sobre ela. É que, em regra, o
trabalho urbano desenvolvido por membro da família não desqualifica os demais, logo,
aquele desenvolvido pelo marido da autora não poderia prejudicá-la – mas isso somente
quando os valores auferidos não são de grande monta/expressivos.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA.
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO. ROL DE DOCUMENTOS
EXEMPLIFICATIVO. ART. 106 DA LEI 8.213/91. DOCUMENTOS EM NOME DE
TERCEIRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA ART. 143 DA LEI 8.213/91.
DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA POR MEMBRO DA
FAMÍLIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

 I - O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural,
inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não
taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado
dispositivo.

 II - Na hipótese dos autos, houve o necessário início de prova material, pois a
autora apresentou documentos em nome do marido, o que também lhe aproveita, sendo
despicienda a documentação em nome próprio, nos termos da jurisprudência desta Corte.

III - Consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.213/91, o trabalhador rural
enquadrado como segurado obrigatório, na forma do artigo 11, VII da Lei em comento, pode
requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos,
contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que descontínua, o que restou comprovado pela Autora.

 IV - Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de atividade
remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a
condição de segurado especial dos demais.
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V - Agravo interno desprovido. (ADRESP 200900619370, GILSON DIPP, STJ
- QUINTA TURMA, DJE DATA:22/11/2010.)

 

No caso, o marido da autora auferia mais de três salários mínimos mensais, pelo
que, a relativização do comando legal é incabível diante do contexto de seu conjunto familiar.

 

A aposentadoria por idade rural é prevista para aqueles que retiram da
agricultura, da pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual
o pagamento do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em
regra, somente os parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao
benefício, o que não é o caso dos autos.

 

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de
contribuição, a parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir
seu benefício. Não se nega a sua condição de meeira, mas na condição de segurada individual
e não segurada especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a exação previdenciária
prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de Custeio, o que não foi,
especialmente, por se tratar de proprietária rural, e não diarista ou meeira.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378722v2 e do código CRC 104b161a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5001733-83.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA GEORGINA BATISTA BRAGA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADA ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO TEMPO
DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. ATIVIDADE URBANA COMO
EMPREGADA DOMÉSTICA NO PERÍODO DE 2003 A 2011. HOMOLOGAÇÃO DE
ATIVIDADE RURAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS PERÍODOS DE 1999 A
2003 E DE 2011 ATÉ A DER. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 11/05/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, no
período de 2003 a 2018, uma vez que há recolhimentos como empregada doméstica, no
período de 2003 a 2011.

Razões da parte recorrente: há início de prova material do exercício da atividade
rural pela parte Autora até 2003 e posterior a 2012, em tempo suficiente para cumprimento da
carência.

 

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 1963 e que requereu a aposentadoria por
idade rural em 11/05/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício em 2018,
quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurado especial pelo tempo de carência para o benefício,
especialmente, pelo fato de restar incontroverso o exercício de atividade urbana pelo período
de 01/09/2003 a 29/10/2010 e de 22/12/2010 a 07/01/2011.
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O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade
de segurado especial. A autora nasceu em 1963 e completou a idade exigida como requisito
para concessão do benefício (55 anos) em 2018, por conseguinte, o período de atividade que
deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início
de prova material. Os documentos acostados aos autos, a meu ver, enquadram-se como início
de prova material

Não obstante, a parte autora não tem direito à aposentadoria rural por idade.

Com efeito, a autora demonstra na inicial ter se afastado do labor rural por 8
anos (2003 a 2011). Consta do CNIS (Evento10, PROCADM1, fls.54) recolhimentos como
Empregado Doméstico no período de 2003 a 2011. Tal fato configura descontinuidade
incompatível com a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DESCONTINUIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO.
CARÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade
rural e a perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é
superior à assinalada pela legislação previdenciária.
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período
imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão
do benefício, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp
1.354.908/SP, Rel.
Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)8)

 

Sendo assim, a parte não faz jus à concessão do benefício requerido.

Vale ressaltar que a parte poderá requerer aposentadoria híbrida após cumpridos
os requisitos.

III– DISPOSITIVO
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Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.(...)”

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

No entanto, a própria recorrente afirma em seu depoimento pessoal que restou
afastada da atividade rural no período de 2003 a 2011 para o exercício de atividade urbana,
como empregada doméstica.

 

Portanto, a Autora não comprovou a existência de atividade rural pelo período
de carência, ou seja, de 2003 a 2018, uma vez que somente retornou a ao campo em
05/10/2011, conforme se analisa em cotejo com o CNIS.

 

Outrossim, por força da homologação pelo INSS do período de atividade rural
ininterrupto até a DER, a parte Autora fará jus ao benefício por idade, na modalidade híbrida,
a partir de 2023, com o implemento do requisito etário de 60 anos de idade.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar-lhe provimento para julgar
improcedente o pedido. Sem condenação em custas judiciais e em honorários advocatícios,
ante à gratuidade de justiça.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362546v2 e do código CRC f7c44217.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5001829-35.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LINDINALVA GONCALVES MACEDO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBLIDADE. DOCUMENTOS DO
CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL.  CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP NO TOCANTE
AO PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL, VIA PROVA EMPRESTADA.
INÍCIO DE PROVA DOCUMETAL TÃO-SOMENTE A PARTIR DA DATA DO
CASAMENTO DA AUTORA (04/03/1978) A DATA ANTERIOR AO PRIMEIRO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO CONJUGE (14/02/1987). NÃO CUMPRIMENTO
DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. SENTENÇA REFORMA DE OFÍCIO APENAS PARA
AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL ORA RECONHECIDO.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, (i) que o início de prova material juntamente com a testemunhal
comprovam seu efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar por
período superior à carência; e (ii) que a prova documental em nome do seu cônjuge deve ser
aproveitada, de acordo com a jurisprudência consolidada.

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.
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O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

Registre-se que, na eventualidade de a autora ter efetuado recolhimentos como
contribuinte individual, tais contribuições não desnaturam a sua qualidade de trabalhador(a)
rural como segurado(a) especial, uma vez que constitui uma faculdade legal (art. 25, § 1º, da
Lei 8.212/1991). O mesmo ocorre no caso de a parte ter vínculos de natureza urbana, sendo
comum em regiões limítrofes entre a cidade e o campo, o trabalhador, com baixo nível de
escolaridade e sem formação específica alternar o trabalho rural com a atividade urbana de
natureza simples; nesse sentido, a Súmula 46/TNU: O exercício de atividade urbana
intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural,
condição que deve ser analisada no caso concreto.

 

No caso, a autora, nascida em 22/09/1959, cumpriu o requisito etário em 2014,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

- CERTIDÃO DE CASAMENTO DATANDO EM 04/03/1978 CONSTANDO
PROFISSÃO COMO LAVRADOR
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- CTPS DO CONJUGE NO QUAL CONSTA DOIS VÍNCULOS RURAIS
COMO EMPREGADO, NO PERIODOS DE 1997 A 2000 E DE 2001 A 2008;

 

 

Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme as alegações recursais, somente é
cabível o aproveitamento da prova produzida em nome do cônjuge da Autora, quando ainda
não era empregado rural.

 

 

Não se desconhece que, conforme entendimento do STJ, é possível que os
documentos que qualificam uma pessoa como lavrador, podem ser estendidos ao seu cônjuge.

 

Contudo, o caso em tela revela-se distinto, o que obsta a aplicação desse
entendimento.

 

In casu, o ex-conjuge da autora era empregado rural, tratando-se de contrato de
trabalho personalíssimo, e a existência de vínculo empregatício afasta o regime de economia
familiar, o que obsta que os documentos do cônjuge sejam aproveitados pela autora. A
utilização de documento de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e
o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente. Nesse sentido:
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EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DOCUMENTOS DO
CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. INCIDENTE
IMPROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício de aposentadoria rural por idade. 2.
Sentença de procedência do pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal Suplementar
do Paraná, sob argumento de que o início de prova material apresentando pela demandante,
que está em nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é empregado rural
na propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime familiar, mas
trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela
parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o
acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de Goiás no
julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente incidente
deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não implica reexame
da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do posicionamento adotado
pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada a condição de segurada
especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a atividade de empregado rural.
9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a melhor para o caso dos autos. 10.
Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa de empregado rural ser segurada
especial, mas do fato de que todos os documentos apresentados eram do marido e se referiam
a período durante o qual era empregado de fazenda. Assim considerou o acórdão, que entendo
apropriado. Eis o trecho correspondente: "Os documentos apresentados estão em nome do
marido, só que o marido da autora, no período a que se referem os documentos, era
empregado. Ainda que sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o
regime de economia familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à
autora. O emprego do documento de um membro da família pressupõe regime de economia
familiar e o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas
trabalha individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos
termos acima. (PEDILEF 200970530013830, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE
OLIVEIRA, TNU, DOU 30/03/2012.)

 

Além disso, conforme devidamente registrado na sentença, o depoimento do seu
ex-cônjuge foi decisivo ao confirmar a existência de separação do casal, há mais de dez anos,
possivelmente no ano de 2008, quando o mesmo já se encontrava aposentado como rural,
desde 12/02/2008.

 

Com efeito, também resta incontroverso que o atual companheiro da Autora
exerce atividade urbana, o que não impediria o reconhecimento do exercício da atividade
rural pela mesma, desde que houvesse início de qualquer prova documental em seu nome, o
que não ocorreu.
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Assim sendo, entendo que a parte Autora necessita comprovar o exercício de
atividade rural, no período de 1999 a 2014, antes do preenchimento do requisito etário ou de
2003 a 2018, antes da entrada do requerimento administrativo, o que não também não
ocorreu, haja vista os documentos apresentados aos autos serem todos relativos à década de
90.

 

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

 

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
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direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

 

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 29/01/2018.

 

Por fim, em decorrência da existência de inicio de prova documental para o
período posterior ao casamento da Autora até o primeiro vínculo empregatício do seu
conjuge, é possível a averbação do tempo rural de 04/03/1978 a 14/02/1987.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e prover parcialmente apenas para
determinar a averbação do tempo rural para o período de 04/03/1978 a 14/02/1987 e DE
OFÍCIO, reformo a sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido de aposentadoria rural. Sem condenação em custas
judiciais e honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000356517v3 e do código CRC 016d53da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5000050-02.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LAERTH FERREIRA MACIEL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 34), alega, em síntese, que (i) a sentença
considerou comprovado o labor rural descrito na inicial, mas indeferiu o pedido por entender
que o intervalo entre os exercícios de atividade campesina foi muito extenso (de 1989 a
2011), (ii) a Lei 8.213/91 afirma que o labor rural pode ser exercido de forma descontínua,
(iii) a referida lei previdenciária não dispõe a respeito do período máximo de descontinuidade
do labor rurícola e (iv) atuou no meio rural por 16 anos.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 38). 

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).
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Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

No caso, a parte autora, nascida em 6/1/1952, cumpriu o requisito etário em
6/1/2012, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Consta, na inicial, o pedido de reconhecimento do exercício de atividade
campesina pelo autor de 18/8/1976 a 24/11/1989 e de 11/3/2011 a 30/5/2016, data do primeiro
requerimento administrativo (NB 1666952653).

Registre-se que há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural,
admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde que
esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de continuidade que
permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa
definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-
60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de
que "todo trabalhador rural que nos curtos períodos de entressafra deixa o campo em busca
de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides campesinas".

Contudo, já em 13/10/2009, a TNU firmou o entendimento de que a
descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda
da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de
forma intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5),
não sendo essa a hipótese dos autos, conforme se avista pelo relato da parte autora em sua
peça recursal.

Desde logo percebe-se que o período de 18/8/1976 a 24/11/1989 não pode ser
computado para fins de carência, uma vez que se trata de intervalo em que a descontinuidade
do labor rural foi bem superior a 3 anos, tendo em vista que o alegado retorno do autor ao
campo teria ocorrido apenas em 11/3/2011.

Dessa forma, ainda que se comprovasse o desempenho de atividade campesina
entre 11/3/2011 e 30/5/2016, o autor não contaria com os 180 meses necessários ao
cumprimento da carência, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Com efeito, cumpre ressaltar que a conjuge do Autor efetua recolhimentos
como contribuinte individual  desde 2011, enquanto que o mesmo somente passou a faze-lo
em 2016, circunstância que demonstra possível capacidade contribuitiva, que foi devidamente
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comprovada nos autos do processo administrativo, no qual houve a descrição de relevante
produção de gado bovino e de de café, nos últimos anos, além de serem proprietários de
veículos automotores.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
apenas para determinar a averbação do exercício de atividade rural de 18/8/1976 a
24/11/1989. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000359263v16 e do código CRC 893e047b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5008890-47.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ISALTINA CRIST BROEDEL PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença (Evento 27) que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o INSS averbar como tempo de
serviço rural, o período de 27/10/1973 a 30/01/1989. Em suas razões recursais (Evento 33),
alega, em síntese, (i) que houve equívoco ao deixar de reconhecer seu direito ao benefício de
aposentadoria por idade rural; (ii) que a TNU, na súmula 54, cristalizou seu entendimento
sobre a dissociação dos requisitos na aposentadoria por idade rural; (iii) que a lei não
especifica o que deve ser entendido como "período imediatamente anterior ao do
requerimento do benefício", de forma que também este requisito de acesso à proteção
previdenciária deve ser compreendido desde uma perspectiva da razoabilidade; e (iv) que a
TNU consolidou o entendimento de que é possível o cômputo de período de atividade rural
remoto – anterior à vigência da Lei 8.213/91 – para fins de concessão do benefício de
aposentadoria por idade híbrida. Contrarrazões do INSS (Evento 36).

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 46



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 254/466

5008890-47.2018.4.02.5001 500000328812 .V3 JES10873© JES10873Em decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito
dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto
do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

No caso, a autora, nascida em 27/10/1961, cumpriu o requisito etário em
27/10/2016, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao
requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade
mínima, nos termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Pois bem. A sentença, ainda que tenha reconhecido o alegado labor rurícola da
parte autora no período de 27/10/1973 a 30/01/1989, entendeu que ela não faz jus à
aposentadoria por idade rural sob a seguinte fundamentação:

[...]

No caso, como a parte autora completou 55 anos em 27.10.2016, deverá comprovar o tempo
de serviço rural no período de 180 meses.

Esses 180 meses de atividade rural, todavia, têm que ser comprovado no
período imediatamente anterior à data da idade mínima ou do requerimento administrativo,
ainda que seja de forma descontínua, nos termos definidos no § 2° do art. 48 da Lei 8.213/91.

Logo, o tempo de serviço remoto não serve como carência. Como a autora implementou a
idade mínima no ano de 2016 e requereu a aposentadoria em 2018, a carência deverá ser
aferida entre os anos de 2000/2001 e 2016/2018 (180 meses imediatamente anteriores à data
da idade mínima ou do requerimento administrativo).

Da análise à documentação carreadas autos, entendo que a condição de trabalhadora rural no
período controverso restou devidamente comprovada através de início de prova material,
corroborado por prova testemunhal colhida administrativamente.

Há nos autos documentos qualificando o genitor da parte autora, à época, como lavrador,
como exemplo: certificado de isenção, datado de 1974; certidão de casamento celebrado em
1953; documento de cadastramento do trabalhador/contribuinte individual, indicando a
ocupação “segurado especial”, vindo ele, inclusive, a se aposentar nessa forma de filiação a
partir de julho de 1994.

A prova testemunhal foi favorável à condição de trabalhadora rural da autora e de seu grupo
familiar (Justificação Administrativa – evento 14).

Em maio de 1992, a autora se casou com o Sr. José Carlos Pereira e desde fevereiro de 1989
passou a verter contribuições à previdência social (RGPS), como contribuinte individual
(autônoma), até 1994. Já o cônjuge possui diversos vínculos empregatícios urbanos a partir de
julho de 1992, até os dias atuais (CNIS - evento 20, CONT3).
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qualidade de segurada especial, a partir dos 12 (doze) anos de idade (27.10.1973) até janeiro
de 1989 (visto que a partir de fevereiro passou a contribuir como contribuinte individual). Não
há como reconhecer a atividade rural antes dos 12 anos de idade. Não se pode admitir que a
parte autora desde o nascimento trabalhou no meio rural, como alegado.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a atividade rural prestada a
partir dos 12 anos de idade pode ser considerada para a contagem de tempo de serviço (STJ -
RESP 419796 - (200200295932) - RS - 5ª T. - Rel. Min. José Arnaldo Da Fonseca - DJU
07.04.2003). Vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
RURAL PRESTADO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR ENTRE 12 E 14 ANOS
DE IDADE PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.  AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Conforme
orientação  jurisprudencial do STJ, na Ação Rescisória fundada  no  inciso  V  do art.
485 do CPC/73, vigente no momento da data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado, a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame
dos fatos  da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação
argumentativa. 2. A matéria relativa à necessidade de recolhimento das contribuições
previdenciárias relativas ao período de exercício de labor rural para fins de contagem
recíproca somente foi suscitada pelo INSS  em alegações finais, após a apresentação da
contestação, não  tendo  o  réu  consentido com essa inovação, motivo pelo qual é
incabível  a  apreciação  dessa  alegação, nos termos do art. 264 do CPC/73, vigente no
momento do ajuizamento da ação rescisória. 3.  O STJ firmou o entendimento segundo
o qual é admitido o cômputo do  labor rural prestado em regime de economia familiar
a partir dos 12 anos de idade para fins previdenciários. 4. Pedido rescisório
improcedente. (AR 2872 / PR; DJe 04/10/2016).

Do mesmo modo dispõe a Súmula de nº 5 da TNU: “A prestação de serviço rural por menor de
12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada,
pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Contudo, ainda que reconhecido o tempo rural no interregno entre 27.10.1973 e janeiro de
1989, a autora não faz jus à concessão de aposentadoria rural por idade, uma vez que essse
lapso não faz parte da carência. No período imediatamente anterior ao implemento da idade
mínima a autora já estava afastada das lides rurais há anos.   

A Lei de Benefícios é clara ao dispor que a comprovação da atividade rural para fins de
concessão de aposentadoria por idade rural tem de ser feita no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou implemento da idade mínima.

O art. 39, diz que: “Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
fica garantida a concessão de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de
auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente,
conforme disposto no art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de
forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual
ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido”.

Da mesma maneira segue o § 2º, do art. 48, da norma citada, ao dispor que: “para os efeitos
do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição
correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os
incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei”.       
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“O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de
Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11
desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo,
durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que
comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência do referido benefício.” 

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

[...]

Com efeito, encontrando-se a parte autora afastada do labor rurícola desde 1989,
ela não se desincumbiu de seu ônus processual previsto no art. 373, I do CPC, no sentido de
demonstrar que laborou na qualidade de segurada especial por período suficiente ao
preenchimento da carência do benefício pretendido, no momento anterior ao requerimento
administrativo (01/02/2018, Evento 11) ou à data do implemento da idade mínima
(27/10/2016).

Porém, cabe avaliar se a parte autora tem direito à aposentadoria por idade
híbrida, uma vez que, além do trabalho campesino, também exerceu atividade de natureza
urbana.

Sobre o tema, a Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de tempo
de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas contemplou o
trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária –
trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural sem contribuição para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação
por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo
e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade), conforme excertos dos
julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art.
48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou
rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o
labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)
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regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do campo e foram
para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a
mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda
forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o sistema
(PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos:  (a)
para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, § 3º,
da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por
idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado
no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao requerimento do
benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 seja
considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das
respectivas contribuições. (gn) 

Ademais, o STJ, em 14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava
da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei
8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991,
sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no
período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a
matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Contudo, no caso, encontrando-se a parte autora atualmente com 58 anos, ainda
não atingiu o requisito etário (60 anos) para a concessão da aposentadoria por idade (híbrida).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328812v3 e do código CRC 18709815.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000296-95.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SOUZA SIUVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 32), alega, em síntese, que (i) exerce atividade
rural juntamente com seu esposo desde o casamento, (ii) comprova a atividade rurícula desde
8/3/1997, (iii) trabalha em meio rural, sob o regime de economia familiar, plantando e
colhendo café, milho, arroz e mandioca, (iv)  como início de prova material, apresentou
comprovante de pagamento - ITR, certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR),
contribuição sindical de agricultor familiar, declaração, ficha de Sistema de Informação de
Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco (PACS), declaração
escolar dos filhos, dentre outros documentos e (v) conta com 63 anos de idade.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 36). 

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).
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Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

No caso, a parte autora, nascida em 1/12/1955, cumpriu o requisito etário em
1/12/2010, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1 -
PROCADM5):

(i) certidão de casamento (p.6), celebrado em 16/10/2010, qualificando- a  como
doméstica e seu esposo como motorista aposentado.

(ii) contrato de parceria agrícola (p. 12-13), celebrado entre ela, qualificada
como lavradora, Gilcélio Castro de Almeida e Lucimar Lazziri Almeida, pelo prazo de três
anos, iniciado em 1/11/2013 e com vencimento em 1/11/2016, com firma reconhecida em
1/11/2013.

(iii) contribuição sindical do agricultor familiar (p.17), referente ao exercício de
2013, em seu nome.

(iv) ficha do Sistema de Informação Básica (p. 25), datada em 10/4/2011,
qualificando-a como trabalhadora rural e o marido como aposentado.

Ainda, em audiência realizada em 11/6/2019, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que atestaram o seguinte:

Depoimento pessoal

Que começou a trabalhar na roça com sete anos; que trabalhava às vezes de
meeira; que seu pai era meeiro; que depois seu pai comprou uma terra, que tem
até hoje, 'na Vermelha'; que não está na terra atualmente; que se casou e saiu da
terra do pai; que ficou nove anos casada, se divorciou e voltou para a terra do
pai; que se casou novamente em 2010; que antes de casar, seu marido morava
em Vitória e ela morava na casa de seu pai; que se separou do primeiro marido
por volta de 1986; que quando casou com seu segundo marido continuou na
terra do pai; que tocava outra lavoura maior fora das terras dos pai; que
atualmente mora em uma terra comprada por seu marido; que a terra possui
cerca de um alqueire; que quando casou, seu atual esposo já era aposentado; que
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a terra de seu pai possuía cerca de 4 alqueires; que lá plantavam arroz, feijão,
lavoura de café, mandioca; que hoje planta cana, mandioca e tem uma pequena
lavoura; que a área de plantio é pequena; que na terra só tem ela e seu marido;
que não precisam de ajuda na época da colheita, porque é pouca coisa; que o
marido atual era mecânico; que ele é aposentado há muitos anos; que tem pasto,
mas pequeno.

Primeira Testemunha - Gilcelio Castro de Almeida

Que conhece a autora há uns 10 anos; que a conheceu porque ela morava junto
com o pai dela na roça; que o pai dela já prestou serviço para o sogro da
testemunha; que as propriedades são próximas (2km); que a autora é casada;
que hoje ela não trabalha mais nas terras do pai dela; que ela trabalha na própria
terra; que tem uns 10 anos que ela comprou a propriedade; que logo após
conhecer a autora, ela comprou a terra; que conhece o marido dela; que não
conhecia ele antes; que ele só trabalhou na roça nesse tempo que a testemunha o
conhece; que não fazia bicos na região como mecânico; que a propriedade da
autora fica há cerca de 7 ou 8km da propriedade da testemunha; que eles
plantam café; que o marido da autora é aposentado; que a aposentadoria é
urbana.

Segunda Testemunha - Valdecir da Silva

Que conhece a autora de 2010 pra cá; que conhece o pai dela há muitos anos e
através da amizade com os pais dela, a conheceu; que conhece o marido dela;
que eles trabalham próximo da casa da testemunha; que eles adquiriram uma
terrinha e trabalham nela; que a terra possui entre meio alqueire e 1 alqueire;
que eles mexem com café; que a lavoura é pequena; que deve ter em média 2
mil pés de café; que eles não chamam gente para ajudar.

Como se observa, ambas as testemunhas ouvidas em audiência afirmaram
conhecer a autora por volta de 2010. No caso, o cumprimento do requisito etário que
possibilita a concessão de aposentadoria por idade rural ocorreu em 1/12/2010. O
requerimento administrativo, por sua vez, foi  realizado em 25/2/2014 (Evento 1,
PROCADM5, p.33).

Assim, o depoimento das testemunhas só é apto a corroborar o início de prova
material a partir de 2010. Nesse contexto, percebe-se que os próprios documentos com valor
probatório referem-se aos anos de 2011 e 2013-2016, sendo que, nesse último período, foi
firmado contrato de parceria agrícola com a primeira testemunha ouvida (Gilcelio Castro de
Almeida).

Para amparar os períodos anteriores, existe apenas declaração do proprietário
Adalton de Matos, referindo desempenho de atividade rurícola pela autora na Fazenda Santa
Marta (Evento 1, PROCADM5, p.18),  o que não pode servir como início de prova material.
No mais, foi apresentado o comprovante de pagamento do ITR do referido imóvel (Evento 1,
PROCADM5, p.14), relativo ao exercício de 2012, bem como o certificado de cadastro de
imóvel rural, referente a 1998/1999 (Evento 1, PROCADM5, p.15).
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Dessa forma, considerando que as testemunhas não possuíam informações a
respeito do interstício anterior a 2010 (data de implementação do requisito etário) e que o
requerimento do benefício foi realizado em 2014, percebe-se que a autora não logrou êxito
em comprovar o efetivo exercício de atividade rurícola durante o período de carência.

Além disso, mesmo a partir do ano de 2010, percebe-se que a renda proveniente
da agricultura não era essencial para o sustento do grupo familiar. Isso porque, em
16/10/2010, a autora contraiu matrimônio com o atual esposo, aposentado desde 1997 e com
proventos superiores a um salário mínimo e meio, alcançando o patamar de R$1.749,93,
atualmente. A família é composta apenas pela autora e seu esposo, o que indica que o valor
recebido é capaz de cobrir os gastos mensais.

Assim, não tendo sido cumprido o período de carência necessário e não havendo
provas de que o trabalho rural era essencial para o sustento da família, deve ser mantida a
sentença de improcedência.

Por fim, cumpre ressaltar que em sua entrevista rural, em sede administrativa, a
Autora ressaltou que não há produção de café há tres anos, ou seja, o último ano de possível
comercialização teria sido em 2011, o que revela uma agricultura de subsistência.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000358007v18 e do código CRC 69bd2dd6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5000396-50.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE DIAS GUEDES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
RURAL. PROPRIETÁRIO RURAL DE TRÊS ÁREAS COM MAIS DE 187
HECTARES, 60 CABEÇAS DE GADO, CAMINHÃO E CAMINHOTE HILUX (2012).
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 22/07/2011.

Sentença: julgou improcedente o pedido, vez que o Autor é proprietário rural,
bem como de dois veículos automotores e 60 cabeças de gado, o que afasta-o como de
segurado especial.

Razões da parte recorrente: diz que desde a adolescência trabalha no meio rural,
sob o Regime de Economia Familiar, sendo, portanto, que comprova seu labor desde 1978,
conforme descriminada certidão de casamento; declaração de exercício de atividade rural
emitida pelo o sindicato rural de Barra de São Francisco/ES; Escritura de Compra e Venda da
Propriedade; e demais documentos conforme em anexo, o que comprovam que o recorrente
sempre viveu e vive, sob o Regime de Economia Familiar.

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 13/06/1951 e que requereu a
aposentadoria por idade em 22/07/2011, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício
em 2011 (60 anos), quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurado
especial.
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De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Para tanto, o Autor apresentou escritura pública de aquisição de propriedade
rural, em 1995; declaração de exercício de atividade rural para o período de 26/09/1995 a
22/07/2011; ITR a partir de 1997 e Certificado do Imóvel Rural.

 

Com efeito, o Autor, em seu depoimento pessoal, declarou que possui duas
propriedade rurais em seu nome, de 108 e 29 hectares, bem como uma outra, em nome de sua
esposa, de 60 hectares. Ainda, possui dois veículos automotores, uma caminhão para uso
exclusivo apenas dentro das propriedades e uma caminhonete HILUX do ano de 2012. Por
fim, possui cerca de 60 cabeças de gado.

 

Tal, no entanto, não pode ser considerado para o caso, ainda que suas
testemunhas tenham afirmado seu labor rurícola.

 

 

A confirmar a renda suficiente do casal, o fato de possuírem bens materiais que
demonstra não se tratar de um regime de economia familiar, no qual a renda advinda da terra
é suficiente tão somente para a subsistência.

 

Portanto, a existência de contribuições individuais em seu nome também
demonstra certa capacidade financeira.

 

A aposentadoria por idade rural é prevista para aqueles que retiram da
agricultura, da pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual
o pagamento do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em
regra, somente os parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao
benefício, o que não é o caso dos autos.
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Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de
contribuição, a parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir
seu benefício. Não se nega a sua condição de proprietário/produtor rural, mas na condição de
segurado individual e não segurado especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a
exação previdenciária prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de
Custeio, o que não foi pelo período integral da carência.

 

Com efeito, o Autor poderá continuar a recolher as contribuições
previdenciárias, como já vem realizando solicitar um novo benefício previdenciário de
aposentadoria por idade, quando preencher o requisito de carência.

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000359881v2 e do código CRC a5eb17cb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5000580-52.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: AGUETA STORCH JANKE (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PROPRIETÁRIA RURAL. CÔNJUGE COM
REMUNERAÇÃO UM POUCO SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO.
RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. RECURSO
DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural desde a DER em
11/10/2016. Em suas razões recursais, alega, em síntese, (i) existência de coisa julgada
material nos autos do Processo n. 0004786-23.2013.4.02.5050, no qual o pedido foi julgado
improcedente, por não comprovação da atividade rural por tempo suficiente para
cumprimento da carência (i) que os documentos carreados aos autos são insuficientes para
corroborar a condição de segurado especial da parte autora no período correspondente à
carência, pois o seu cônjuge percebe remuneração de natureza urbana, não havendo a
configuração de segurado especial (regime de economia familiar).

 

A sentença possui a seguinte fundamentação:

 

“(...)O INSS arguiu a existência da coisa julgada (evento 5, CONT7).

A autora já havia formulado pedido de concessão de aposentadoria por idade de
trabalhador rural (NB 155.924.270-9, DER 21/09/2012), ocasião em que foi instaurado o
Processo nº 0004786-23.2013.4.02.5050. Nesse processo, o pedido foi julgado improcedente
porque a autora não comprovou o exercício de atividade rural em número de meses ao da
carência exigida para a concessão da aposentadoria por idade, na condição de segurada
especial. A sentença transitou em julgado (evento 24). Contudo, a autora formulou novo
requerimento administrativo em 11/10/2016 (evento 5, CONT2). Nova situação de fato será
analisada, afastando o óbice da coisa julgada material.

Mérito
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O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício
(art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

A autora completou 55 anos de idade em 06/02/2007 e requereu a aposentadoria
em 11/10/2016, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 156 meses de exercício de atividade
rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou seja, no período de
11/10/2003 a 11/10/2016.

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material,
sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). De
acordo com a Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização, “Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a
todo o período equivalente à carência do benefício”.

A autora apresentou documentos dentre os quais podem ser aceitos como início
de prova material os seguintes: guia de recolhimento de contribuição sindical agricultor
familiar, exercício 2012, (evento 1, OUT2, fl. 13) e contratos particulares de compra e venda
de imóveis rurais, com firmas reconhecidas em 26/03/2007 e 08/02/2008 (evento 1, OUT2,
fls. 15-16 e 19-20). Embora os contratos tenham sido firmados apenas pelo marido da autora,
o qual está qualificado com a profissão de funcionário público municipal, fato é que eles
indicam que o casal adquiriu imóveis na zona rural, onde a autora poderia ter exercido
atividade rural, o que não é incompatível com o trabalho urbano do marido.

Anotações constantes do CNIS indicam que o marido da autora, Floriano
Janke, possuiu dois vínculos com o Município de Santa Maria de Jetibá: sujeito ao RGPS
de 05/05/1998 a 31/12/1998 e 03/01/2000 a 02/2000 e ao RPPS, de 24/03/2000 a 12/2016
(evento 5, CONT3-5). A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em
julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que “a extensão de prova material
em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a
exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana” (RESP
1.304.479, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 19/12/2012). Por isso,
certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 14/05/1976, em que o marido da
autora é qualificado com a profissão de lavrador (evento 1, OUT2, fl. 4), não pode formar
início de prova material de atividade rural da autora no período de 2003 a 2016.

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar
diretamente o efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos quais se
possa inferi-la. Por isso, a prova documental frágil é suficiente para formar início de prova
material. É a prova testemunhal que, em complementação ao início de prova material, deve
aprofundar a cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou
na pecuária.

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:
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Depoimento Pessoal Autora

Reside em São Luís – Santa de Maria de Jetibá; zona rural; lote possui 1.200
pés de café; mora há 30 anos no mesmo lugar; é lavradora; vende café; colhe umas 12 sacas
de café por ano; preço da saca é de cerca de R$ 400,00; marido trabalhava na prefeitura,
como varredor de rua; ganha R$ 1.150,00, R$ 1.180,00 por mês.

 

1ª testemunha – Verinha Ott

É amiga da autora; já frequentou a casa; conhece há 10 anos; autora trabalha na
roça; marido a ajudava na roça; o marido trabalha na prefeitura; família pobre; autora
trabalhou na roça todo dia; roça pertence a autora e possui plantio de café, mandioca; possui
1.200 sacas de café; produz 12 ou 13 sacas por ano; dos 10 anos que conhece a autora sempre
a viu plantando café; trabalha todos os dias.

 

2 ª testemunha - Geraldo Jacob

É amigo; conhece há 30 anos; mora próximo; trabalhou na roça para seu irmão e
depois na própria propriedade; possui 1.200 pés de café; marido ajuda às vezes; planta
banana, frutas; autora possui apenas uma casa; filho possui carro; não mora com a autora.

 

3 ª testemunha - Joel Kunac

Conhece há 30 anos; trabalha na lavoura; marido da autora trabalha na
prefeitura; família simples; não possui veículos; autora trabalha na própria lavoura; planta
café, mandioca e tem criação de porco.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pela autora em
propriedade própria há pelo menos dez anos.

A Lei nº 8.213/91 reconhece a condição de segurado especial tanto ao
trabalhador rural que exerça sua atividade em regime de economia familiar, quanto àquele
que a desempenhe individualmente (art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91). Para que o trabalhador
rural se qualifique como segurado especial não é imprescindível a existência de regime de
economia familiar: basta que exerça a atividade rural sozinho.

Assim, o fato de o cônjuge ter exercido atividade urbana não necessariamente
impediria a qualificação da autora como segurada especial, enquanto exercia individualmente
a atividade rural, desde que ficasse comprovada a indispensabilidade do labor rural para a
subsistência familiar. Esse é o entendimento consolidado na Súmula nº 41 da Turma Nacional
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de Uniformização: “A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”.

Rendimentos de atividade urbana que não superem o valor de dois salários
mínimos não tornam dispensável o trabalho rural do cônjuge, conforme jurisprudência do
TRF da 4ª Região1. Porém, “superado o montante de dois salários mínimos percebidos pelo
cônjuge, fica descaracterizada a qualidade de segurado especial, sendo inviável o
reconhecimento do exercício da atividade rural”2.

Anotações constantes do CNIS indicam que o marido da autora ocupava o cargo
de servente de obras e auferia renda equivalente a R$1.300,00 em 2016, montante equivalente
a um salário mínimo e meio à época3. Ademais, inexiste registro de vínculo empregatício do
marido da autora a partir de 12/2016  (evento 5, CONT3-5). 

No caso concreto, a renda do marido da autora era insuficiente para garantir a
subsistência da família, o que torna indispensável o labor da autora.

Considero provado que a autora exerceu, individualmente, atividade rural em
regime de subsistência durante tempo superior ao da carência da aposentadoria. Faz jus,
assim, à aposentadoria por idade.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder à autora a
aposentadoria por idade NB 41/174.173.975-3  com efeitos retroativos à data de entrada do
requerimento administrativo. (...)”

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, afasto a alegação da vício na sentença ora recorrida, por ausência
de reconhecimento da coisa julgada material, pelos seguintes argumentos.

 

                  A coisa julgada nas questões previdenciárias decorrentes de carência
de provas, deve ser compreendida no contexto dos princípios próprios desse ramo,
notadamente de proteção ao hipossuficiente. A busca da verdade real deve prevalecer sobre
os rigores das regras processuais.
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                 Neste sentido, em sede de recurso representativo de controvérsia, o
STJ fixou entendimento no sentido da extinção do processo sem resolução de mérito nas
hipóteses de aposentadoria rural por idade, quando não comprovada a atividade ante a
deficiência de prova material, evidenciando o caráter constitucional do direito à Previdência e
a hipossuficiência técnica e econômica dos ruralistas:

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A
COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO. 1.Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil
para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades
das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista,
levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como
base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios
previdenciários.

2.As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os
valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador
Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser
julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui
proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-
se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do
caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a
concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3.Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da
processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao
indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse
social que envolve essas demandas.

4.A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito
subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função
social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à
Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de
transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições,
visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes
desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5.A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme
determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto deconstituição e
desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito
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(art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art.
268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6.Recurso Especial do INSS desprovido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.352.721
- SP (2012/0234217-1), Relator (a): Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
16/12/2015).

 

Malgrado a sentença proferida nos autos do Processo n. 0004786-
23.2013.4.02.5050 tenha dispositivo de mérito relativo à improcedência do pedido, sua
fundamentação foi lastreada na ausência de provas acerca do exercício da atividade rural pelo
tempo suficiente para cumprimento da carência, sendo, portanto, correto a extinção sem
resolução do mérito, nos termos da jurisprudência supra.

 

Sendo assim, afasto a ocorrência de coisa julgada material e passo a enfrentar o
mérito.

 

 

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).
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Consigne-se que a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural
como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins
de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012). Registre-se também que a jurisprudência só afasta o
regime de economia familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2
salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ
19/8/2015).

 

Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório.

 

A autora, nascida em 1952, cumpriu o requisito etário em 2007, devendo
comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de
156 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento administrativo (art.
39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n.º 54 da TNU.

 

In casu, a controvérsia versa sobre a possibilidade de a condição de proprietária
rural da parte autora afastar sua qualidade de segurada especial, haja vista à percepção de
remuneração urbana por seu cônjuge.

 

Com efeito, o cônjuge da parte Autora é segurado urbano, desde a década de 90,
no entanto, percebe remuneração somente um pouco acima de um salário mínimo, por força
de sua última remuneração informada ser no valor de R$1.300,00, em 2016.
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Entendo que o valor percebido por seu cônjuge não é suficiente para afastar a
importância do trabalho da parte Autora, em sua propriedade rural, especialmente em
decorrência da coerência da prova testemunhal ter sido clara e coesa ao comprovar o labor
rural na propriedade no cultivo de café.

 

 

Outrossim, há início de prova documental suficiente nos autos que comprova
que a Autora exerce atividade rural, pelo menos, desde a data do seu casamento, tendo em
vista que à época o seu cônjuge ainda era lavrador.

 

 

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

 

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

 

Voto por conhecer o Recurso do INSS e negar provimento a ele. Sem
condenação em custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que
arbitro em 10% sobre o valor da condenação (valores em atraso apurados na sentença
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proferida no juízo de origem).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378886v2 e do código CRC c2d87556.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 5000020-04.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLENE LUCIA GAMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. PEQUENA
PROPRIETÁRIO RURAL. INSS JÁ HOMOLOGOU  155 CONTRIBUIÇÕES
MENSAIS, INCLUSIVE O PERÍODO DECLARADO DE AFASTAMENTO RURAL
ENTRE OS ANOS DE 2012 A 2014. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE RURAL EM MINIFÚNDIO NO PERÍODO DE 2001 A 2016. RECURSO
DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural, na condição de segurado especial, desde 06/06/2016.

Sentença: julgou improcedente o pedido, ao não considerar evidenciada a
qualidade de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, tendo em
vista que a Autora declarou, sem sede administrativa, que se afastou das atividades
campesinas, no período de 2012 a 2014, o que afasta a concessão da aposentadoria rural.

Razões da parte recorrente: afirma que as provas acostadas aos autos são
suficientes a afirmar a sua função habitual como sendo a de trabalhadora rural por período
superior à carência, ao passo que a prova oral deve prevalecer, uma vez que restou
comprovada que é a única fonte de renda da Autora.

VOTO

A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial da parte autora
pelo tempo de carência do benefício.

 

Sabe-se que a parte autora nasceu em 26/05/1961 e que requereu sua
aposentadoria por idade em 06/06/2016, tendo atingido a idade mínima para o benefício em
2016, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses/contribuição.
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Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, a parte autora juntou aos autos, os seguintes documentos, conforme
sentença:

 

“(...)Como já visto, a autora exerceu o labor campesino, como empregada ou
como segurada especial, em diversos períodos já reconhecidos administrativamente, os quais
perfazem 155 meses já reconhecidos pelo INSS [Evento 16, PROCADM1, pp. 60/61].

O deslinde da controvérsia instaurada nestes autos exige que se verifique, à luz
das provas produzidas, se a requerente ainda ostentava, ao completar a idade mínima (em
2016), a condição de rurícola, bem como se exerceu o labor campesino por outros 25 meses,
além daqueles 155 meses já considerados administrativamente.

Na via administrativa, entrevistada em 06/06/2016, a requerente sustentou ao
INSS que, de 2012 a 2014, se afastou da atividade rural e trabalhou vendendo roupas, em
casa; que, ademais, "TEM UMA CASA ALUGADA EM SOORETAMA NA RUA BASÍLIO
CERRE NO BAIRRO SAYONARA"; que "COBRA 350 REAIS DE ALUGUEL"; que
"NÃO TEM CONTRATO ESCRITO"; que "A CASA ESTÁ ALUGADA HÁ
APROXIMADAMENTE 4 ANOS" (itens III e VI da entrevista rural reproduzida nas páginas
57/58 do Evento 16, PROCADM1).

Relativamente a esse período em que obteve renda de outras fontes (venda de
roupas e aluguel de imóvel urbano), a autora não inclui nestes autos nenhum documento apto
a demonstrar que auferiu renda de atividade desenvolvida no diminuto imóvel rural da
família, de apenas meio alqueire.

Nesse panorama, não há como reconhecer a condição de segurada especial da
autora a partir do ano de 2012, pois a requerente não demonstra que, desde então, viveu de
renda auferida de trabalho no campo, senão apenas da renda do aluguel de imóvel urbano ou
da atividade de vender roupas.

Forçoso, então, reconhecer que a autora, desde 2012, não fez da atividade rural
meio indispensável ao seu sustento, de maneira que, por conseguinte, ao completar 55 anos,
em 2016, já estava afastada do campo por tempo suficientemente longo, não fazendo jus,
portanto, à aposentadoria por idade rural pretendida (STJ, REsp 1.354.908/SP).
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Nada obsta que, oportunamente, a autora requeira, administrativamente, a
aposentadoria por idade híbrida de que trata o § 3º do art. 48 da Lei n. 8.213/91, para a qual,
porém, ainda não alcançou a idade mínima de 60 anos, embora já conte com mais de 180
meses de carência.

III. Dispositivo

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

Quanto à prova material, de se ter em conta que a parte autora é proprietária
rural, inicialmente, juntamente com o seu cônjuge, no minifúndio denominado “Sítio
Paraisópolis”, desde o término do seu último vínculo empregatício também rural.

 

Neste momento, é importante destacar que o fato da Autora ser proprietária
rural não o qualificaria por si só como segurado especial, uma vez que o exercício da
atividade rural deve ser comprovado por início de prova documental, bem como corroborado
pela prova testemunhal.

 

 

Contudo, ao contrário do entendimento emanado do Juízo sentenciante, o
próprio INSS já houve por homologar o período relativo aos anos de 2012 a 2014, no
“Sítio Paraisópolis”, até precipuamente a data de 31/05/2014, época na qual a Autora já
contava com 155 meses de atividade rural, malgrado a sua declaração de que possuía
outras fontes de renda.

 

No entanto, não há como se cogitar a limitação a tal marco temporal, uma vez
que o casal continua a trabalhar na própria terra até a DER, o que enseja o cumprimento da
carência para o benefício rural pretendido pela Autora, uma vez que não houve efetivo
afastamento das atividades rurais.

 

 

Como já dito, estamos diante de trabalhadores campesinos, pessoas humildes,
sem posses, por isso a interpretação da norma, bem como a aferição das provas deve respeitar
tal condição e eventuais dúvidas serem resolvidas pro misero. No caso, toda prova
documental juntada, independentemente de sua forma, data ou aspecto, caracterizam a parte
autora como rural.
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O próprio fato de não existir nenhum registro urbano da parte autora (CNIS,
CTPS) dentro do período de carência demonstra a credibilidade dos documentos e conduz à
lógica, sua condição como rurícola – até porque todas as testemunhas ouvidas apontam para
isso.

 

O fato da Recorrente ter obtido renda proveniente de aluguel de um imóvel
próprio, no valor declarado de R$350,00, não afasta a sua caracterização como segurada
especial, uma vez que resta comprovado que a principal fonte de renda de seu núcleo familiar
era proveniente das culturas do “Sítio Paraisópolis”.

 

Constata-se, desta forma, que a recorrente exerceu atividades rurais pelo prazo
de carência do benefício.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para julgar
procedente o pedido e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 06/06/2016 e a pagar
os valores atrasados.

 

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

 

Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.
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Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer o Recurso e dar provimento para conceder à aposentadoria
rural a partir de 06/06/2016.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347450v2 e do código CRC cfbd76e5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5001464-69.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NILZA AMELIA SARTER ALIAL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. MARIDO DA PARTE
AUTORA SEGURADO URBANO (SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
COLATINA/ES, DESDE 25/05/1981 ATÉ SUA APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO EM 26/05/1997, NO VALOR DE R$3.057,03. JUSTIFICAÇÃO
ADMNINISTRATIVA QUE COMPROVOU RESIDENCIA DA AUTORA JUNTO
COM O CONJUGE EM ÁREA URBANA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 03/06/2013.

Sentença: julgou improcedente o pedido, vez que não restou comprovado
exercício de atividade rural pela Autora, uma vez que renda do seu cônjuge era suficiente
para a subsistência de sua família.

Razões da parte recorrente: há início de prova material para comprovar que a
parte Autora sempre trabalhou na roça, em regime de economia familiar, seja inicialmente, na
companhia dos seu genitores, seja posteriormente, sozinha, já que o seu cônjuge residia em
área urbana de Colatina/ES até se aposentar, em 26/05/1997.

 

         A sentença ora recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...)Cabe destacar que a autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade
em 2013, devendo cumprir uma carência de 180 meses (15 anos) de atividade rural, nas
condições legalmente estabelecidas.

A parte autora colacionou aos autos os seguintes documentos: Certidão de
casamento; Escritura Pública de Doação; Comprovante de pagamento do ITR; Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural – CCIR; dentre outros.

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos,
designou-se audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e duas
testemunhas, por ela arroladas, e uma arrolada pelo INSS foram inquiridas.
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Contudo, a documentação carreada aos autos não formou arcabouço probatório
suficiente para configurar o início de prova material necessário capaz de comprovar a
condição de segurada especial durante o período de carência necessário para a concessão do
benefício.

Em contestação, o INSS aduziu que os documentos apresentados pela autora são
insuficientes para corroborar a condição de segurada especial, ressaltando que o esposo da
parte autora foi trabalhador urbano e desde 1997 percebe o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição.

De acordo com as declarações em audiência bem como o documento do evento
10, doc. 01, nota-se que o cônjuge da autora, Sr. João Gomes de Alial, é aposentado por
tempo de contribuição, desde 1997, recebendo atualmente a quantia de R$3.057,03 (três mil e
cinquenta e sete reais e três centavos).

Constata-se que a renda predominante do grupo familiar da autora não advém
do labor rural e sim da renda auferida em razão da aposentadoria do seu cônjuge, a qual,
inclusive, supera o salário mínimo vigente.

Nesse sentido, temos o seguinte entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS.
CARÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO. CÔNJUGE. APOSENTADORIA. SUBSISTÊNCIA DA
FAMÍLIA. 1. Para fins de concessão da aposentadoria rural em regime especial de economia
familiar, deve ser comprovada atividade rural no período equivalente à carência
imediatamente anterior à data de implementação da idade ou à DER, ainda que de forma
descontínua. 2. Também é necessário demonstrar que a produção agrícola se mostra
indispensável à subsistência da família, gerando algum excedente apto à regular
comercialização e consequente apoio financeiro ao grupo familiar. 3. Por si só, o mero fato
da existência de renda própria por parte de algum integrante da família não tem o condão de
descaracterizar, quanto aos demais, a condição de rurícola em regime de economia
familiar, desde que a renda auferida não se mostre bastante à subsistência da família. 4. A
suficiência da renda adicional deve ser verificada caso a caso, conforme a prova dos autos.
5. Divergência não demonstrada. 6. Recurso não conhecido. (TRF-4 - INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50043660520114047003 PR 5004366-05.2011.404.7003, Relator:
GIOVANI BIGOLIN, Data de Julgamento: 27/04/2015, TURMA REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO)

A aposentadoria por idade rural é um benefício que objetiva resguardar uma
renda mensal mínima para os indivíduos que, por toda a vida, exerceram atividade rural em
regime de economia familiar.

Ressalto que nesta sentença não se nega em momento algum que a autora tenha
laborado no campo. Porém, as particularidades do exercício desse trabalho obstam seu
enquadramento como regime de economia familiar, tornando insubsistente concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural almejado na inicial.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 52



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 282/466

5001464-69.2018.4.02.5005 500000360804 .V2 JRJ17255© JRJ17255

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da
Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC. (...)”

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 07/04/1958 e que requereu a
aposentadoria por idade em 03/06/2013, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício
em 2013 (55 anos), quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurada
especial. De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Tal, no entanto, não pode ser
considerado para o caso, ainda que suas testemunhas tenham afirmado seu labor rurícola.

 

Isso porque, contrários à pretensão, o fato de seu marido ao longo de todo o
período de carência que a parte autora necessita comprovar (1998 a 2013), já se encontrar
aposentado, como servidor público do Município de Colatina/ES, afasta o caráter de
subsistência do seu eventual labor.

 

Quanto ao complemento e renda urbana do marido, frise-se que a aferição não
deve recair somente sobre ele, mas sim e principalmente sobre ela. É que, em regra, o
trabalho urbano desenvolvido por membro da família não desqualifica os demais, logo,
aquele desenvolvido pelo marido da autora não poderia prejudicá-la – mas isso somente
quando os valores auferidos não são de grande monta/expressivos.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA.
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO. ROL DE DOCUMENTOS
EXEMPLIFICATIVO. ART. 106 DA LEI 8.213/91. DOCUMENTOS EM NOME DE
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TERCEIRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA ART. 143 DA LEI 8.213/91.
DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA POR MEMBRO DA
FAMÍLIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

 I - O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural,
inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não
taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado
dispositivo.

 II - Na hipótese dos autos, houve o necessário início de prova material, pois a
autora apresentou documentos em nome do marido, o que também lhe aproveita, sendo
despicienda a documentação em nome próprio, nos termos da jurisprudência desta Corte.

III - Consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.213/91, o trabalhador rural
enquadrado como segurado obrigatório, na forma do artigo 11, VII da Lei em comento, pode
requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos,
contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que descontínua, o que restou comprovado pela Autora.

 IV - Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de atividade
remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a
condição de segurado especial dos demais.

V - Agravo interno desprovido. (ADRESP 200900619370, GILSON DIPP, STJ
- QUINTA TURMA, DJE DATA:22/11/2010.)

 

No caso, a renda do cônjuge da Autora, a título de aposentadoria por tempo de
contribuição, é aproximadamente R$3.057,03, ou seja, uma pouco mais do que três salários-
mínimos.

 

Ademais, malgrado a Autora possua propriedade rural, recebida por herança de
seus genitores, os depoimentos dos conflitantes, em sede de justificação administrativa, foram
unânimes ao afirmar que a Autora residia com o seu cônjuge, Sr. João Gomes de Alial, em
área urbana do Município de Colatina/ES, bem como que não exercia qualquer atividade, seja
urbana, seja rural, nos últimos trinta anos;

 

Voto por conhecer o Recurso e negar provimento a ele. Sem custas. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000360804v2 e do código CRC 750fcb67.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5000382-69.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CENY PAZINATTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
PESCADOR ARTESANAL.  INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO ALEGADO
TRABALHO PARA O PERÍODO DE 20/06/2007 ATÉ A DER (JÁ RECONHECIDO
PELO INSS), BEM COMO EM NOME DO SEU GENITOR EM PERIODO
REMOTO. PROVA TESTEMUNHAL FORTE E COESA DE QUE A AUTORA
EXERCIA A ATIVIDADE DE PESCADOR EM TEMPO SUFICIENTE PARA
CUMPRIMENTO DA CARENCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA COMO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR À
CARTACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO SEGURADO ESPECIAL. RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O
PEDIDO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA

 

          Trata-se de recurso interposto pelo Autor em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, por ausência de
comprovação da qualidade de segurado especial, na modalidade de pescador artesanal.

 

          Em suas razões recursais sustenta que há início de prova material do
alegado período de atividade pesqueira, bem como na propriedade rural pertencente ao Autor
e seus irmãos, ainda em usufruto de seus genitores, e que a prova testemunhal houve por
confirmar o cumprimento da carência.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.
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Com efeito, entendo que ao contrário do entendimento emanado pelo juízo
sentenciante, há início de prova material relativo ao exercício de atividade rural por toda vida
do Autor, desde os documentos produzidos em nome de seu genitor, para o período anterior
ao casamento da mesma, bem como pelo próprio espelho do seu CNIS que demonstra o
exercício de atividade urbana tão-somente em curtos períodos.

 

Com efeito, o fato da carteira de pescador artesanal da Autora ter sido emitida
em 20/06/2007, não afasta a sua caracterização como segurado especial, sob o argumento de
não ter sido requerida por ele, à época devida, uma vez que uma série de fatores podem ter
ocasionado a falta de cumprimento de tal requisito burocrático.

 

Sendo assim, há início de prova documental de que a parte Autora exercia a
atividade rural na propriedade dos seus genitores, já transmitida a ele e aos seus irmãos desde
a década de 70, ainda pela apresentação de ficha de matrícula escolar de uma de suas filhas
para o ano de 1994, na qual a descrição de sua profissão como lavrador e, por fim, sua
certidão de casamento emitida em 15/10/1979, como “braçal”.

 

         Portanto, voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão
da aposentadoria rural à Autora desde a data do requerimento administrativo, em 07/08/2018.

 

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

 

Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.
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Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

Voto por conhecer o Recurso e pelo provimento para concessão da
aposentadoria rural ao Autor desde a data do requerimento administrativo, em 07/08/2018.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347016v2 e do código CRC d803ea52.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5002082-26.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NILCEIA SANT ANA DE BRITO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a modulação dos efeitos da decisão do
STF no RE 870.947. 

VOTO

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

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

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com repercussão geral
Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no sentido de que não é necessário
aguardar a publicação de acórdão do Plenário para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou
inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou pedido da Fazenda Nacional para
sobrestar processo relativo à inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário (RE) 574706,
com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou inconstitucional a utilização do
ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do STF fixado
em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso extraordinário da União, não
usurpou competência do Supremo nem transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706.
Segundo o ministro, a jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito desta
Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não haver transitado em julgado
não impede venha o relator da causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz
consagrada naquele julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não impede a
aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I) que autoriza aos
tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas sobre o mesmo tema. Tal situação,
segundo ele, inviabiliza o acesso à via da reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a possibilidade de
uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a submissão imediata de litígio
ao exame direto do Supremo unicamente porque a parte reclamante busca a revisão de decisão
que acredita estar incompatível com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como
sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato
reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual”,
concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

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

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial.

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento,
reconhecendo a omissão, apenas para fins de esclarcimentos. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000342483v2 e do código CRC e6eccfdf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5001696-84.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO BORGES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
AUSÊNCIA DE INÍCIO DO PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA O PERÍODO DE CARÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS DO CÔNJUGE COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO NÃO PODEM SER APROVEITADOS COMO INÍCIO DE PROVA
MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL.  CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP NO TOCANTE AO PEDIDO DE
AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL, VIA PROVA EMPRESTADA. NÃO
CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SENTENÇA REFORMA DE OFÍCIO.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, (i) que o início de prova material juntamente com a testemunhal
comprovam seu efetivo exercício de atividade rural, como diarista, por período superior à
carência; e (ii) que a prova documental em nome do seu cônjuge deve ser aproveitada, de
acordo com a jurisprudência consolidada.

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
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do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

 

No caso, a autora, nascida em 08/12/1954, cumpriu o requisito etário em 2009,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 168 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: a CTPS e o CNIS da parte
Autora, com a anotação de 80 meses de atividade rural, como empregada.

 

Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.

 

Contudo, insta registrar que a parte autora apresentou, como início de prova
material, a CTPS de seu cônjuge constando contratos de trabalho como como rurícola, na
qualidade de empregado rural, para o período, em especial o vínculo empregatício com o Sr.
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Bento Moisés Bozi, no período de 02/09/2002 até a presente data, uma vez que consta
recolhimento de contribuições até junho/2019.

Não se desconhece que, conforme entendimento do STJ, é possível que os
documentos que qualificam uma pessoa como lavrador, podem ser estendidos ao seu cônjuge.

 

Contudo, o caso em tela revela-se distinto, o que obsta a aplicação desse
entendimento.

 

In casu, o marido da autora era empregado rural, tratando-se de contrato de
trabalho personalíssimo, e a existência de vínculo empregatício afasta o regime de economia
familiar, o que obsta que os documentos do cônjuge sejam aproveitados pela autora. A
utilização de documento de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e
o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente. Nesse sentido:

 

EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DOCUMENTOS DO
CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. INCIDENTE
IMPROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício de aposentadoria rural por idade. 2.
Sentença de procedência do pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal Suplementar
do Paraná, sob argumento de que o início de prova material apresentando pela demandante,
que está em nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é empregado rural
na propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime familiar, mas
trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela
parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o
acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de Goiás no
julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente incidente
deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não implica reexame
da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do posicionamento adotado
pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada a condição de segurada
especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a atividade de empregado rural.
9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a melhor para o caso dos autos. 10.
Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa de empregado rural ser segurada
especial, mas do fato de que todos os documentos apresentados eram do marido e se referiam
a período durante o qual era empregado de fazenda. Assim considerou o acórdão, que entendo
apropriado. Eis o trecho correspondente: "Os documentos apresentados estão em nome do
marido, só que o marido da autora, no período a que se referem os documentos, era
empregado. Ainda que sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o
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regime de economia familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à
autora. O emprego do documento de um membro da família pressupõe regime de economia
familiar e o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas
trabalha individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos
termos acima. (PEDILEF 200970530013830, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE
OLIVEIRA, TNU, DOU 30/03/2012.)

 

 

Outrossim, entendo que a parte Autora necessita comprovar o exercício de
atividade rural, no período de 1995 a 2009, antes do preenchimento do requisito etário ou de
2002 a 2016, antes da entrada do requerimento administrativo, o que não ocorreu.

 

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

 

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
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constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

 

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 22/08/2016.

 

DE OFÍCIO, reformo a sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido de aposentadoria rural.
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Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

 

Voto por julgar prejudicado o Recurso da Autora e julgar extinto sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido de aposentadoria rural.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346560v2 e do código CRC f3fb4537.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
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RECURSO CÍVEL Nº 0022208-60.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TEREZA JACINTO DAROS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADA ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO TEMPO
DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO
DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP.
 AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL DEVIDAMENTE COMPROVADA COMO
PARCEIRA RURAL, PELO PERÍODO DE 30/07/1994 A 30/07/2000.
IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL ATRAVÉS DA PROVA
EMPRESTADA DO CÔNJUGE COMO EMPREGADO RURAL NOS PERÍODOS DE
03/04/2006 A 21/12/2011 (FAZENDA XODÓ) E DE 03/09/2012 ATÉ POSIVELMENTE
A PRESENTE DATA (PARA O SR. TINTORI). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL ACIMA
CITADO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. SENTENÇA REFORMADA DE
OFÍCIO.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

 

Em suas razões recursais, alega, em síntese, (i) que o início de prova material
juntamente com a testemunhal comprovam seu efetivo exercício de atividade rural em regime
de economia familiar por período superior à carência; e (ii) que a Autora trabalha como
diarista rural, desde os 18 anos de idade, bem como após o seu casamento, passou a trabalhar
na companhia do seu cônjuge, Sr. Isaias Darós, em tempo suficiente para cumprimento da
carência para concessão do benefício previdenciário.

 

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação:

 

“(...)Mesmo que superada essa questão, entendo que a autora ainda carece de
início de prova material da alegada condição de diarista rural, pelas razões seguintes.
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Parcela dos elementos incluídos neste caderno processual diz respeito,
exclusivamente, a trabalho prestado individualmente pelo marido (como empregado), não
aproveitando à requerente, uma vez que, nesse contexto, não há trabalho em regime de
economia familiar (o que autorizaria o empréstimo da prova de um a outro membro do núcleo
parental), mas trabalho prestado em caráter pessoal.

Noutro giro, as fichas médicas trazidas pela autora (fls. 16/17 e 20/22 e 27/28)
não são aptas a demonstrar o efetivo exercício da atividade rural, mais ainda porque, nesta
região, é comum que os trabalhadores que se dedicam ao trabalho no campo tenham suas
CTPS assinadas ao menos nas épocas de safra.

Não parece crível, nesse panorama, que a requerente, a despeito de alegar o
exercício do labor campesino por sucessivas décadas, “[...] principalmente na cultura de café
[...]” [fl. 2], não tenha um único vínculo laboral consignado formalmente, nem mesmo nas
épocas da colheita do café.

Ao seu turno, o contrato de parceria agrícola em que a autora figura, com o
cônjuge (Izaías Darós), como meeira de José Carlos Valfré, entre julho/1994 e julho/1997, diz
respeito a trabalho rural já remoto, prestado muito antes daquele período imediatamente
anterior à idade mínima ou à DER, anteriormente delimitado. Para mais, o documento revela
apenas que, em certa época, a autora foi segurada especial, não servindo de prova de que, em
outras épocas, a requerente trabalho como diarista rural.

Assim, pois, para além da impossibilidade jurídica de conceder-se benefício
previdenciário ao contribuinte individual rural que alcançou a idade mínima a partir de 2011,
mas não contribuiu, o acolhimento da pretensão deduzida por meio desta ação também
esbarra na ausência de arcabouço probatório material minimamente apto a dar suporte à
alegação de labor campesino prestado pela requerente, por sucessivas décadas, como diarista
rural.

Por fim, não se pode acolher a alegação da autora de que trabalhou com o
marido, nas mesmas condições que ele, e para os mesmos patrões, mas só ele teve a carteira
profissional assinada.

 

Se de fato a autora prestou serviços nessas condições (ou seja, como empregada,
assim como o foi o marido), a questão deve ser resolvida, primeiro, na seara trabalhista, não
sendo admissível que, de um lado, a autora prefira manter-se inerte quanto à possibilidade de
reclamar contra o empregador e, de outro, queira fazê-lo contra a Previdência Social,
afirmando uma relação trabalhista supostamente duradoura, cuja existência nunca, antes, fora
alegada. De rejeitarem-se, por todas essas razões, os pedidos deduzidos por meio desta ação.
(...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 56



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 299/466

0022208-60.2017.4.02.5053 500000345216 .V3 JRJ17255© JRJ17255

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

No caso, a autora, nascida em 1958, cumpriu o requisito etário em 2013,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

1. Certidão de casamento de 07/05/1977, na qual consta a profissão do cônjuge não é mencionada
2. Contrato de Parceria Agrícola para o período de 30/07/1994 a 30/07/2000, com o Sr. José Carlos Valfré;
3. CTPS do cônjuge, Sr. Isaias Darós, com vínculos urbanos, no período de 1978 a 1991 e vínculos como empregado

rural, nos períodos de 03/04/2006 a 21/12/2011 e de 03/09/2012 até possivelmente a presente data;
4. Cônjuge aposentado rural desde 03/02/2017.
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Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.

 

In casu, a parte Autora pleiteia a averbação do tempo rural vinculado aos
contratos de parceria agrícola, para os períodos de 30/07/1994 a 30/07/2000, de 03/04/2006 a
21/12/2011 e de 03/09/2012 até a DER.

 

 

No entanto, em relação ao período de 03/04/2006 até a DER, em regime de
economia familiar, não há início de qualquer prova material em seu nome, uma vez que
seu cônjuge trabalhava como empregado rural, nos períodos alegados.

 

In casu, o marido da autora era empregado rural, tratando-se de contrato de
trabalho personalíssimo, e a existência de vínculo empregatício afasta o regime de economia
familiar, o que obsta que os documentos do cônjuge sejam aproveitados pela autora. A
utilização de documento de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e
o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente. Nesse sentido:

 

 

EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DOCUMENTOS DO
CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. INCIDENTE
IMPROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício de aposentadoria rural por idade. 2.
Sentença de procedência do pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal Suplementar
do Paraná, sob argumento de que o início de prova material apresentando pela demandante,
que está em nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é empregado rural
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na propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime familiar, mas
trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela
parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o
acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de Goiás no
julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente incidente
deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não implica reexame
da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do posicionamento adotado
pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada a condição de segurada
especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a atividade de empregado rural.
9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a melhor para o caso dos autos. 10.
Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa de empregado rural ser segurada
especial, mas do fato de que todos os documentos apresentados eram do marido e se referiam
a período durante o qual era empregado de fazenda. Assim considerou o acórdão, que entendo
apropriado. Eis o trecho correspondente: "Os documentos apresentados estão em nome do
marido, só que o marido da autora, no período a que se referem os documentos, era
empregado. Ainda que sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o
regime de economia familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à
autora. O emprego do documento de um membro da família pressupõe regime de economia
familiar e o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas
trabalha individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos
termos acima. (PEDILEF 200970530013830, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE
OLIVEIRA, TNU, DOU 30/03/2012.)

 

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), no tocante ao período posterior a 30/07/2000 até a DER, sendo
vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente por meio de prova testemunhal, a teor
do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149/STJ, isto é, amparada na declaração
prestada pelo proprietário rural.

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 56



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 302/466

0022208-60.2017.4.02.5053 500000345216 .V3 JRJ17255© JRJ17255

APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

Com efeito, em razão da existência de vínculo empregatício do seu cônjuge,
como empregado rural, até provavelmente a presente data, não há início de prova material em
nome da Autora para o período de carência, não há como se proceder a averbação do tempo
de 03/04/2006 a 21/12/2011 e de 03/09/2012 até a DER.
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Outrossim, entendo que o contrato de parceria agrícola apresentado aos autos
constituem início de prova material do exercício da atividade rural, fato este que foi
confirmado pelas oitivas das testemunhas.

 

Sendo assim, entendo que é cabível o reconhecimento do exercício da atividade
rural do primeiro contrato de parceria agrícola apresentado aos autos, para o período de
30/07/1994 a 30/07/2000, para o Sr. José Carlos Valfré.

 

Outrossim, entendo que a parte Autora necessita comprovar o exercício de
atividade rural, no período de 1998 a 2013, antes do preenchimento do requisito etário, em
2013, ou de 2000 a 2015, antes da entrada do requerimento administrativo ora análise, em
2015, o que também não ocorreu.

 

Sendo assim, em decorrência do período de carência ora analisado restar
adstrito, a Autora ainda não reuniu tempo suficiente para fruição do benefício ora pretendido.

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
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processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 15/04/2015.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 56



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 305/466

0022208-60.2017.4.02.5053 500000345216 .V3 JRJ17255© JRJ17255

Por fim, em decorrência da existência de início de prova documental para o
período compreendido de 30/07/1994 até 30/07/2000, do qual reconheço a necessidade de
averbação.

 

Recurso da parte autora prejudicado e DE OFÍCIO, reformo a sentença para
extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido
de aposentadoria rural e determino a averbação do tempo rural relativo ao período de
30/07/1994 até 30/07/2000.

 

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Voto por conhecer o Recurso da parte Autora, dar parcial provimento ao
Recurso de 30/07/1994 a 30/01/2000, e de ofício, reforma a sentença, para extinguir o feito,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido de aposentadoria
rural, bem como determinar a averbação do tempo rural, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345216v3 e do código CRC 039e5c56.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5000636-73.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA ALVES DE SOUZA DIAS (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela autora como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente  a pretensão inicial, para considerar,
para fins previdenciários, a homologação do período de 04/2012 a 04/2014 na qualidade de
segurada facultativa de baixa renda.

A autora, em suas razões de Evento 35, alega, em síntese, que (i) a sentença
considerou que, para o reconhecimento da atividade rural nos períodos de 06/1966 a 10/1973
e 06/1983 a 10/1991, por se tratar de um período contínuo (há um hiato de 10 anos por conta
de terem se mudado para o meio urbano), deve haver, portanto, um início de prova material
para cada período, (ii)  para comprovar que exerceu atividade rural nos períodos de 06/1966 a
10/1973 e 06/1983 a 10/1991, juntou aos autos vários documentos, (iii) trabalhou na roça há
muitos anos, sendo que, em 1973, saiu da roça, porém retornou ao campo, (iv) foi meeira
de José Damascena e João Schumacher, plantando feijão, milho e arroz, (v) em 22/3/2019, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, por unanimidade, na sistemática dos
recursos especiais repetitivos, sob o Tema nº 1007, a questão da “possibilidade de concessão
de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3° da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo", e (vi) portanto, para que não sofra nenhum prejuízo, deve ser
sobrestada a presente ação até julgamento definitivo do tema.

Em suas razões recursais (Evento 36), o INSS alega, em síntese,  que (i) a
sentença colide frontalmente com o ordenamento jurídico pátrio, (ii) na espécie, os
recolhimentos realizados na condição de segurado facultativo de baixa renda, no período de
02/2012 a 04/2014, não foram validados, posto que a parte autora não possuía registro no
CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e sua
familia possuía renda superior a 2 salários mínimos, (iii) o juízo registrou que o INSS não fez
prova da mencionada renda familiar. contudo o CNIS do marido da autora foi oportunamente
apresentado, (iv) as contribuições do segurado facultativo de baixa renda são efetuadas com o
código “1929”, nos termos do no art. 21, §§ 2º, 3º e 4º da Lei 8.212/1991, (v)  a contribuição
previdenciária para esta categoria de segurado é reduzida, possuindo alíquota de apenas 5%,
ou seja, trata-se de recolhimento diferenciado, exclusivo para os segurados que comprovem
baixa renda, (vi) de fato, a lei estabelece como requisito para a inscrição nessa categoria a
comprovação da baixa renda do segurado, mediante a sua inscrição no CadÚnico, e
(vii) a parte autora somente poderia contribuir na qualidade de segurado facultativo de baixa
renda no período de validade do CadÚnico.
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Contrarrazões de Evento 42 e Evento 43. 

VOTO

Do recurso do INSS

A autarquia alega que os recolhimentos realizados na condição de segurado
facultativo de baixa renda, no período de 02/2012 a 04/2014, não foram validados, porque a
parte autora não possuía registro no CadÚnico e sua família possuía renda superior a 2
salários mínimos.

Para ser segurado facultativo de baixa renda são necessários os seguintes
requisitos: a) inexistência de renda própria e de trabalho remunerado; b) renda familiar de até
2 salários mínimos) inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal
– CadÚnico anterior às contribuições e cuja atualização cadastral não seja superior a 2 anos
no momento das contribuições, conforme art. 21, §§ 2º e 4º, da Lei 8.212/1991.

No caso,  há prova de que a autora possua registro no CadÚnico em período
anterior a 2/2012. Isso porque consta, no documento de   Evento 6 (PROCADM2), datado em
17/4/2018, que a autora possui cadastramento, no CadÚnico, desde 1/8/2003 e que foram
validados os períodos como contribuinte de baixa renda de 2/2012 a 3/2012 e 5/2014 a
1/2018. 

Não obstante, a inexistência de inscrição no CadÚnico não obsta, por si só, o
reconhecimento da condição de segurado facultativo de baixa renda, de modo que, estando
demonstrado que a família da segurada efetivamente é de baixa renda e que esta não possui
renda própria, está caracterizada a sua condição de segurada facultativa de baixa renda (TRF
4º REGIÃO, 5009593-62.2018.4.04.9999, DJ 03/04/2019).

Quanto ao reconhecimento de segurada de baixa renda no período impugnado
de 02/2012 a 04/2014, afirma o INSS que a família da autora, nesse intervalo, possuía renda
superior a 2 salários mínimos. Todavia, consta, no CNIS, que o marido da autora Nilson
Martins Dias, no período em exame, não possuía vínculo empregatício, pois o último vínculo
encerrou-se em 18/12/2009, e que ele, desde 6/7/2010, recebe aposentadoria por invalidez
(Evento 6/PROCADM2), inclusive no valor de um salário mínimo (conforme consulta ao
sistema PLENUS). 

Portanto, a autora  faz jus ao cômputo do período de 02/2012 a 04/2014 em que
participou do RGPS como contribuinte facultativa de baixa renda, devendo ser mantida a
sentença nesse sentido.

Do recurso da parte autora

A parte autora alega que faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade
rural de 06/1966 a 10/1973 e 06/1983 a 10/1991, destacando que teria apresentado diversas
provas nesse sentido. 
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Para comprovar as suas alegações, a autora apresentou os seguintes
documentos:

(i)  certidão de casamento, celebrado em outubro/1973, qualificando o marido
Nilson Martins Dias como lavravor e ela como doméstica;

(ii) espelho do sistema PLENUS demonstrando que o pai Geraldino Alves de
Souza recebe aposentadoria por idade rural desde 1/5/1981;

(iii) espelho do sistema PLENUS demonstrando que a mãe Margarida Pereira de
Souza recebe aposentadoria por idade rural desde 6/6/1989;

(iv) espelho do CNIS demontrando que o marido, desde 1/8/1978, exerce
atividade urbana.

Os demais documentos apresentados, como histórico escolar e certidões de
nascimento/casamento dos filhos, não são suficientes para sinalizar a sua qualidade de
segurada especial.  

A comprovação do tempo de serviço – e aí está incluído o efetivo exercício de
atividade rural – só produzirá efeitos quando baseada, pelo menos, em início de prova
material, por não ser admitida a prova exclusivamente testemunhal, como dispõe o art. 55, §
3º, da Lei 8.213/1991 e já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através do verbete 149:
A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para
efeito de da obtenção de benefício previdenciário.

No caso, pode-se afirmar que a autora, pelo menos de 06/1966 a 8/1978,
apresentou início de prova material do alegado labor rural desenvolvido com os pais e depois
com o marido. 

Em audiência, foram colhidos o depoimento da autora e de três testemuhas
(Gilmar Augusto Damaceno, Alci Pereira Santiago e Amado Vitorino de Oliveira). 

A autora afirmou que (i) o marido está aposentado havia cinco anos, tendo
laborado em atividade urbana, (ii) ele recebe um salário mínimo de aposentadoria, (iii)
atualmente, ela não trabalha, sendo que, no passado, laborou na roça, (iv) sempre morou na
roça, (v) a partir de 1973, passou a morar na cidade, mas retornou ao campo em 1983, (vi)
ela, o marido e os filhos laboravam na roça, plantando café, arroz, feijão, milho etc., (v) na
ocasião, morava na propriedade do patrão e  (vi) trabalhou no campo também com os
pais,  antes de casar. 

A testemunha Gilmar Augusto Damaceno disse que (i) conhece a autora desde
criança, (ii) já viu a autora laborando na roça com os pais, (iii) a autora casou-se e foi morar
na cidade, mas retornou ao campo, (iv) quando retornou ao campo, tinha filhos, (v) laborava
no campo com o marido na mesma propriedade em que laborava com os pais, (vi) não lembra
quando a autora saiu de vez da roça e (vii) a autora e  o marido ficaram um bom tempo
trabalhando na roça, cerca de 10 anos.
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A testemunha Alci Pereira Santiago disse que (i) conhece a autora desde
criança, (ii) ela trabalhava na roça com os pais, no plantio de arroz, milho, feijão e café, (iii)
em 1973, a autora se casou e foi morar na cidade, (iv) ela retornou para a roça após uns 8
anos aproximadamente, (v) a autora ficou trabalhando no campo até 1991, quando retornou
para a cidade, (vi) quando ela voltou para o campo, ela já tinha 4 filhos, (vii) a autora e o
marido trabalhavam juntos na roça, no plantio de café e de lavoura branca e (viii) a autora
saiu do campo em 1991 porque o trabalho no campo não era mais lucrativo. 

A testemunha Amado Vitorino de Oliveira disse que (i) conhece a autora
desde criança, (ii) ela trabalhava no campo com os pais, no plantio de café e outros produtos,
(iii) viu a autora trabalhando na roça nessa época, (iv) ela saiu da roça quando se casou e (v)
ela retornou para a roça com o marido e os filhos. 

Como se observa, pode-se afirmar que há início de prova material, corroborada
pela prova testemunhal, somente de 06/1966 a 10/1973. 

Registre-se que, conforme a Súmula 5 da TNU, “a prestação de serviço rural
por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente
comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Não obstante o fato de que o marido da autora, no período de 06/1983 a
10/1991, não possui registro, no CNIS, como empregado urbano, não há elementos que
possam sinalizar o labor no campo nesse período, havendo apenas prova testemunhal nesse
sentido, o que não é suficiente para o reconhecimento de exercício de atividade rural. 

Dessa forma, deve-se reconhecer o exercício de atividade rural somente
de 06/1966 a 10/1973.

Do período contributivo para fins de aposentadoria híbrida

Na inicial, a autora requer a concessão de aposentadoria por idade na
modalidade híbrida. 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
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Consta, nos autos, que, na DER, o INSS computou 3 anos, 10 meses e 17 dias.
Somando-se a esse tempo o período de contribuinte individual de 02/2012 a 04/2014
reconhecido na sentença e o período de exercício rural ora reconhecido de 06/1966 a 10/1973,
tem-se o seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/02/2012 31/03/2012                       60            1,00                  60     -      1   30
01/05/2014 31/01/2018                   1.372            1,00             1.372      3     9     3
01/02/2012 30/04/2014                     820            1,00                820      2     2   29
01/06/1966 31/10/1973                   2.710            1,00             2.710      7     5     3

         
 Total:             4.962    13     7     4

Não reuniu, portanto, a carência de 15 anos para a concessão do benefício
almejado na DER (17/1/2018). Ocorre que, em consulta ao CNIS de Evento 57, nota-se que a
autora continuou a participar do RGPS como contribuinte individual até 10/2019 (data da
consulta); assim, considerando o tempo contributivo após 31/1/2018, tem-se o seguinte
cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/02/2012 31/03/2012                       60            1,00                  60     -      1   30
01/05/2014 28/06/2019                   1.885            1,00             1.885      5     1   30
01/02/2012 30/04/2014                     820            1,00                820      2     2   29
01/06/1966 31/10/1973                   2.710            1,00             2.710      7     5     3

         
 Total:             5.475    15    -     -  

Como se observa, em 28/6/2019, a autora alcançou a carência necessária para
obtenção da aposentadoria por idade híbrida. 

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro de
2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a possibilidade de
computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a reafirmação da
data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o momento de implementação
dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário.

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso e
lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de que é
possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das
contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado
houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso da parte autora para reconhecer o exercício de atividade rural de 06/1966 a 10/1973 e
determinar a concessão de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA desde 28/6/2019
(reafirmação da DER). Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 57



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 311/466

5000636-73.2018.4.02.5005 500000373494 .V59 JES10515© JES10515

desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o
provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000373494v59 e do código CRC 16f9f89a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5001072-07.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA GASPARI DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou  improcedente a pretensão inicial, objetivando a concessão de aposentadoria por
idade desde 4/9/2018. 

Em suas razões recursais (Evento 19), alega, em síntese,  que (i) computando o
período em gozo de benefício de auxílio-doença com aquele registrado no CNIS, chega-se à
soma suficiente para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade urbana, nos termos
do art. 201, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, (ii) conforme apuração de contagem feita
pelo INSS, conta com mais de 16 anos de tempo de contribuição, ocorre que a autarquia não
considerou os períodos em gozo de benefício previdenciário, (iii) durante a sua vida laboral
urbana, celebrou vários contratos com vínculo empregatícios, mantendo em benefício no
período de 25/01/2006 a 20/11/2006, 06/03/2007 a 13/11/2012, 19/11/2012 a 27/01/2014,
02/05/2014 a 30/09/2014, dados extraídos do CNIS, (iv)  retornou aos quadros de
contribuintes do RGPS quando não tinha perdido sua qualidade de segurado, o que lhe
permite aproveitar o tempo em gozo de benefício para fins de carência, e (v) o período em
gozo do auxílio-doença previdenciário deve ser considerado como tempo de contribuição
para fins de contagem do tempo total. 

Contrarrazões de Evento 23. 

VOTO

A sentença não reconheceu os períodos de recebimento de auxílio-doença (NB
5196597723, NB 5542407966 e NB 6058459706) como carência sob   a seguinte
fundamentação:

(...) No caso em análise, observa-se dos extratos do CNIS juntados aos autos (Evento 1,
CNIS3) que o benefício por incapacidade (NB 5156485517) encontra-se intercalado com
períodos em que a autora verteu contribuições previdenciárias e, portanto, deve ser
computado para fins de carência. Valendo ressaltar, inclusive, que, entre o benefício concedido
e as contribuições vertidas, a requerente não perdeu sua qualidade de segurada do RGPS,
diferente dos benefícios por incapacidade (NB 5196597723, NB 5542407966 e NB
6058459706) que não se encontram intercalados com períodos em que a autora verteu
contribuições previdenciárias, não devendo estes, no entanto, ser computados para fins de
carência.
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Ainda, conforme se observa dos supramencionados documentos, todos os períodos em que a
requerente esteve em gozo de benefício por incapacidade, em consonância com o artigo 55, II,
da Lei de Benefícios, foram considerados para fins de contagem de tempo de
serviço/contribuição. (...) 

No caso, o espelho do CNIS apresentado no Evento 1 demonstra que a autora
recebeu auxílio-doença de 6/3/2007 a 13/11/2012 (NB 5196597723), 19/11/2012 a 27/1/2014
(NB 5542407966) e 2/5/2014 a 30/9/2014 (NB 6058459706). Consta que ela retornou ao
sistema previdenciário em 1/9/2016 como contribuinte individual, pagando contribuições até
5/2018. 

A leitura da sentença revela que a desconsideração de tais períodos, no cômputo
do benefício almejado, deu-se em razão da ausência de qualidade de segurada em 9/2016,
momento em que a autora retornou ao RGPS. Todavia, a exigência não encontra amparo na
lei, sendo apenas exigido que o segurado retorne ao regime na qualidade de empregado ou
como contribuinte individual. 

O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram
como tempo de contribuição aquele em que houve o recebimento de benefício por
incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade, o que foi comprovado nos
autos, inexistindo óbice ao reconhecimento dos períodos impugnados como carência. 

 O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o cômputo do
período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando intercalado com
períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF
2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011). 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social".

 Os períodos em questão equivalem a 7 anos, 3 meses e 21 dias, conforme
tabela abaixo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d  
06/03/2007 13/11/2012                   2.080            1,00             2.080      5     8   12  
19/11/2012 27/01/2014                     435            1,00                435      1     2     9  
02/05/2014 30/09/2014                     152            1,00                152     -      5    -   

 Total:             2.667      7     3   21  

Ou seja, esse período equivale a 87 meses. Somadando-se esses meses aos 143
meses apurados na sentença, tem-se o cálculo de 230 meses, tempo bem superior ao mínimo
legal de 180 meses. 

Nesses termos, faz a autora jus à concessão de aposentadoria por idade desde a
DER em 4/9/2018. 
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Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe provimento para
reconhecer os períodos de auxílio-doença como carência e determinar a concessão de
APOSENTADORIA POR IDADE desde a DER em 4/9/2018. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.  

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000366386v21 e do código CRC 84733caa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5005781-88.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIA GODINHO LAURES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, que condenou a autarquia a: "(i) averbar o período de
16/10/1972 a 15/01/1973, prestado à empresa Lunderen Irmão Tecidos S.A; (ii) computar as
contribuições vertidas na condição de contribuinte individual e facultativo, nas competências
de 08/2012 a 10/2013, 12/2013 e 04/2018 a 02/2019; (iii) computar para fins de carência os
períodos de 18/01/2004 a 31/12/2005  e 07/02/2006 a 23/03/2018, em que a parte autora
esteve em fruição de auxílio-doença; (iv) conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo, em 27/08/2018;
e (v) pagar o valor das prestações vencidas desde então".

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese,  que (i) o autor
completou 60 anos de idade em 24/2/2015, de modo que deve ser exigida a carência mínima
de 180 contribuições na data do requerimento administrativo, nos termos da tabela
estabelecida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, (ii)  na data do requerimento administrativo,
tinha apenas 174 contribuições, motivo pelo qual o benefício foi indeferido, por não restar
preenchido o requisito carência, (iii) os períodos em que a a parte autora esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário (18/01/2004 a 31/12/2005 e 07/02/2006 a 23/03/2018) foram
computados como tempo de contribuição, mas não para a carência, (iv) não é plausível
computar o tempo em benefício por incapacidade como carência, mas tão somente como
tempo de serviço, (v) a Previdência Social tem por princípios o caráter contributivo, o
equilíbrio financeiro e atuarial, sendo que, se todo o período em que o segurado permanecer
em benefício por incapacidade for considerado para fins de carência, esses princípios seriam
burlados, visto que haveria distorção das regras que regem a cobertura financeira e
concessória dos benefícios, (vi) é inconcebível que se compute o período de auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez como tempo de carência, tendo em conta que no período de gozo
desses benefícios não há contribuição do segurado, mas tão somente percepção de benefício
pago pela autarquia, (vii) os benefícios por incapacidade são concedidos justamente por conta
da impossibilidade laboral, de modo que não cabe o recolhimento de salários de contribuição
nesse momento, nem pelo autor, nem por ninguém em seu lugar, (viii) carência é conceito que
tem ligação direta com contribuição, não se concebendo cômputo de carência sem que haja
recolhimento de contribuições, (ix) o art. 29, §5º, da Lei 8.213/1991  não equipara o período
em que o segurado esteve em benefício por incapacidade a salário-de-contribuição, mesmo
porque não poderia a lei ordinária contrariar os princípios constitucionais contributivos e de
segurança financeira da previdência social, e (x) deve ser alterado o índice de correção a ser
aplicado de modo a aplicar o previsto art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei
n. 11.960/2009.

Contrarrazões da autora (Evento 35).
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VOTO

 O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o cômputo do
período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando intercalado com
períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF
2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011). 

A Súmula n.º 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em
13/3/2013, enuncia que o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez
não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição
ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social.

 No caso, o espelho do CNIS de Evento 7 demonstra que a autora recebeu
auxílio-doença de 18/1/2004 a 31/12/2005 e 7/2/2006 a 23/3/2018. Consta também que
recolheu contribuições previdenciárias, como contribuinte individual, de 4/2018 a 2/2019. Ou
seja, os períodos em que gozou o benefício por incapacidade foram intercalados com
período contributivo. Assim, devem ser considerados como carência.

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

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

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

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

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

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

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371265v5 e do código CRC 02ff7545.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0036537-74.2017.4.02.5054/ES

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

RECORRIDO: MARIA LUIZA BARBOSA CITELLI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 38) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de observar a íntegra do vínculo empregatício de
01/11/2006 a 15/06/2010, reconhecido na sentença, deixando de integrá-lo ao cálculo do
benefício, tendo em vista que a autarquia lança no CNIS o vínculo de 01/11/2006 apenas até
09/2009, omitindo o restante do vínculo, qual seja, de 01/10/2009 a 15/06/2010. Argumenta
que, apesar de o acórdão reconhecer a obrigatoriedade da autarquia em computar os períodos
em gozo de auxílio-doença (07/09/2007 a 31/01/2008, 18/06/2008 a 08/10/2009, 19/1/2015 a
19/11/2016), deixou de computar ao cálculo os períodos de 01/02/2008 a 17/06/2008 e
09/10/2009 a 15/06/2010, compreendidos no vínculo em questão. Sustenta que não se faz
necessário a reafirmação da DER, uma vez que, na data de 23/10/2017, já possuía tempo
suficiente para concessão do benefício de aposentadoria por idade.

Despacho de 46 determinando a intimação da autarquia, que ficou inerte. 

VOTO

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

A sentença determinou a concessão de aposentadoria por idade 
desde 23/10/2017, reconhecendo, para fins de carência para o benefício, os períodos em que a
parte autora percebeu auxílios-doenças, bem como o vínculo empregatício desempenhado no
período entre 2006 e 2010 perante a empresa Mak Indústria de Vestuário Ltda.

O acórdão de Evento 38, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso do
INSS reafirmando a DER em 22/10/2018, por entender que, em 23/10/2017, a autora não
teria cumprido a carência de 180 meses. 

De fato, como se observa, o julgado embargado, ao apresentar o cálculo do
benefício almejado, levou em consideração apenas os dados lançados no CNIS, deixando de
observar o vínculo empregatício reconhecido na sentença, o qual foi mantido com a empresa
Mak Indústria de Vestuário Ltda., perdurando de 1/11/2006 a 15/6/2010, conforme CTPS de
Evento 1 (OUT5). 

Assim, tem-se o novo cálculo do benefício em exame:
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Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/02/2001 15/03/2006                   1.869            1,00             1.869      5     1   14
01/11/2006 15/06/2010                   1.323            1,00             1.323      3     7   15
01/07/2011 31/07/2011                       31            1,00                  31     -      1     1
01/08/2011 23/10/2017                   2.276            1,00             2.276      6     2   25

 Total:             5.499    15    -    24
         

 Como se observa, não há dúvidas de que a autora, na DER, em 23/10/2017,
teria alcançado a carência suficiente para a aposentadoria por idade. 

Voto por conhecer os embargos de declaração da autora e a eles dar provimento
para, reconhecendo a omissão suscitada, manter a sentença na parte em que determina a
concessão de aposentadoria por idade desde 23/10/2017, julgando totalmente improcedente o
recurso do INSS, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o julgado embargado.
Consequentemente, são devidos honorários advocatícios pela autarquia, em 10% sobre o
valor da condenação (Súmula 111/STJ).  

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000361349v5 e do código CRC ed1d7558.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5000644-56.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VITORIA BERNARDO DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora pelo
INSS em face do acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 52) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de contradição ao deixar de se observar que possui tempo
de contribuição de 14 anos, 10 meses e 13 dias, todavia, para a concessão da aposentadoria, o
tempo necessário é de 180 contribuições. Afirma que eventualmente as contribuições são
maiores que o tempo de trabalho, sendo certo que possui mais de 180 contribuições, fazendo
assim jus à aposentadoria. 

VOTO

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

No caso, a autora, nascida em 5/4/1952, preencheu o requisito etário em
5/4/2012l ou seja, deveria cumprir a carência de 180 contribuições (ou 15 anos). Consta, nos
autos, que, na DER, ela teria reuniu apenas  14 anos, 10 meses e 13 dias, ou seja, tempo
insuficiente para a obtenção da aposentadoria por idade requerida. Assim, não se vislumbra a
alegada contradição. 

Registre-se que o período de carência é o número mínimo de meses
(competências) pagos ao INSS para que o segurado, ou em alguns casos o seu dependente,
possa ter direito de receber um benefício.

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração da autora e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337298v6 e do código CRC 10875d83.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 5014673-20.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a
concessão de auxílio-doença com DIB em 13/6/2018, devendo ser mantido até a posterior
reabilitação profissional.

Em suas razões recursais (Evento 42), o autor alega, em síntese, que (i) a
incapacidade é total e definitiva, (ii) a possibilidade de reabilitação profissional foi baseada
estritamente na conclusão da prova pericial produzida nos autos, (iii) o próprio laudo pericial
reconheceu a protusão discal lombar, (iv) as respostas aos quesitos 13 e 14 informam
expressamente que a incapacidade é total e definitiva, (v) há incapacidade total e definitiva
para desempenhar qualquer atividade laborativa, considerando as limitações de natureza
ortopédica, (vi) a reinserção no mercado de trabalho, ainda que após reabilitação em
atividades mais leves, é impossível, (vii) possui limitação até mesmo para agachar, (viii) o
benefício de aposentadoria por invalidez é o mais adequado, (ix) consta, nos laudos
particulares, que buscou a melhora do quadro clínico por seis anos, porém sem êxito, (x) a
natureza de suas lesões impossibilitam a sobrecarga da região da coluna, (xi) a reabilitação
profissional não é indicativo de efetivo retorno ao mercado de trabalho e (xii) possui idade
avançada e graves doenças de natureza ortopédica, impossibilitando sua reinserção do
mercado de trabalho. Contrarrazões do INSS (Evento 47).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 40), alega, em síntese, que (i) o autor
recebeu auxílio-doença até 20/9/2016, (ii) após a cessação, o autor continuou seu vínculo com
a empresa Transportadora Americana Ltda., que foi encerrado em 5/1/2017, (iii) após o
encerramento do vínculo como empregado, o autor foi submetido a duas perícias
administrativas, em 28/11/2016 e 2/7/2018, que não atestaram a incapacidade, (iv) em
29/11/2016, foi submetido à perícia judicial no processo nº 0031298-38.2016.4.02.5050, não
sendo constatada incapacidade, (v) no presente feito, foi realizada perícia com médico
ortopedista, em 7/3/2019, que constatou incapacidade definitiva desde 2014, o que vai de
encontro com as razões já expostas, já que a DII em 2014 é contrária ao resultado das perícias
médicas (administrativas e judicial) já referidas, (vii) não existe nos autos qualquer
documento que comprove incapacidade após 29/11/2016, data da perícia judicial do
processo nº 0031298-38.2016.4.02.5050, (viii) os dois únicos documentos posteriores a
29/11/2016 são os laudos de radiografia datados em 15/6/2018 e 22/6/2018, período no qual o
autor não possuía a qualidade de segurado, mantida até 15/3/2018, (ix) a TNU fixou tese
(Tema 177) no sentido de que não é possível que o Judiciário  determine a reabilitação
profissional propriamente dita, mas apenas o início do processo, através da perícia de
elegibilidade e (x) a sentença deve ser reformada para afastar a exigência de prévia submissão

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 62



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 323/466

5014673-20.2018.4.02.5001 500000343722 .V33 JESX51415© JES10515

a processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício, possibilitando, assim, a
realização de perícia de elegibilidade pela INSS e a cessação administrativa em caso de INSS
constatar que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade
laborativa. Contrarrazões da parte autora (Evento 49).

DATA DE NASCIMENTO: 17/10/1967 (52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de transporte.

DOENÇA: protusão discal lombar.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 25/10/2018, alegando que, por ser portador de
ESPONDILODISCOARTROSE LOMBAR, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de auxiliar de transporte. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 13/6/2018 (DER). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
1/12/2005 a 22/2/2006, 15/7/2013 a 2/10/2014 e 23/3/2015 a 20/9/2016 (Evento 7, RSC2).

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a
concessão de auxílio-doença com DIB em 13/6/2018 (DER), com a sua manutenção
até posterior reabilitação profissional. Isso porque a perícia judicial (Evento 22), elaborada
em 7/3/2019, por médico especialista em Ortopedia, concluiu que o autor, portador de
protusão discal lombar, estava incapacitado para o trabalho habitual desde 2014.

Destacou o perito que (i) o autor apresentou queixa de dor na coluna lombar, (ii)
é portador de protusão  discal lombar, (iii) ao exame, apresentou-se deambulando com
claudicação, subindo e descendo da maca sem auxílio, com ausência de contratura muscular
paravertebral da coluna lombar, apresentando musculatura trófica sem sinais de desuso, com
arco de movimento da coluna lombar com restrição de flexão, com membros inferiores
tróficos e simétricos, sem sinais de desuso, com força muscular grau 5 (vence a gravidade e
resistência) em ambos os membros inferiores, com reflexos patelar e aquileu presentes,
normais e simétricos bilateralmente, com sensibilidade de membros inferiores mantida e teste
de Lasègue positivo, (iv) a avaliação foi baseada em radiografia da coluna lombar
(22/6/2018) e tomografia da coluna lombar (20/8/2013), (v) não foi apresentado exame de
ressonância na perícia, mas documentos anteriores a descrevem (2014), (vi) não possui
aptidão para exercer a atividade habitual de auxiliar de transporte, devido à sobrecarga
exigida em seu labor, (vii) possui limitações para carregar peso e agachar, (viii) há risco de
agravamento do quadro clínico caso continue exercendo a atividade habitual, pois pode
ocorrer a piora das dores, (ix) a data de início da incapacidade corresponde à data do exame
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de ressonância magnética descrita nos laudos (2014), (x) a incapacidade é definitiva, com
recuperação impossível, (xi) há aptidão para realizar atividades que não exijam sobrecarga da
coluna, como porteiro, vigia, caixa e (xii) não há necessidade de assistência permanente de
terceiro para as atividades diárias. 

O autor, em suas razões, alega que a incapacidade, no caso, é total e definitiva
para toda e qualquer atividade profissional, o que inviabilizaria o encaminhamento ao
programa de reabilitação profissional promovido pela autarquia. 

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos :

(i)  radiografia da coluna lombar, datada em 22/6/2018, atestando que seria
portador de pequena escoliose dorso-lombar, com osteófitos marginais difusos, redução do
espaço intervertebral em L4-L5, pedículos íntegros e acentuação do eixo lórdico (Evento 1,
LAUDO6, p.3).

(ii) radiografia da coluna cervical, datada em 15/6/2018, atestando osteófitos
marginais iniciais em C5 e C6 e ligeira retificação da lordose cervical (Evento 1, LAUDO6,
p.4).

(iii) laudo médico, datado em 12/9/2017, atestando que seria portador de dor
crônica lombar e dos membros inferiores, secundária à artrodese e à discopatia lombar e
refratária ao tratamento clínico com analgésicos e fisioterapia, com último exame em 2014
(Evento 1, LAUDO6, p.5).

(iv) laudo médico, datado em 28/9/2016, atestando que seria portador de
lombalgia de longa data, em benefício previdenciário desde 2013, relatando que não consegue
trabalhar (Evento 1, LAUDO6, p.6).

(v) laudo  médico, datado em 2/9/2016, atestando que seria portador de
lombalgia e dor ciática há 20 anos, além de limitação laboral; a ressonância magnética prévia
revela protusão discal em L5; ao exame físico, apresentou teste de Lasègue positivo, reflexos
preservados e ausência de sinais de mielopatia; no momento, em tratamento conservador;
ainda não realizava fisioterapia  (Evento 1, LAUDO6, p.7).

(vi) laudo médico, datado em 4/12/2015, atestando que seria portador de
lombociatalgia esquerda de forte intensidade e incapacitante, necessitando de afastamento de
suas atividades para reabilitação funcional; portador de hérnia discal lombar (L5-S1) (Evento
1, LAUDO6, p.8).

(vii) laudo, datado em 23/1/2015, atestando tratamento ambulatorial com quadro
de lombociatalgia à esquerda, com hérnia discal em L3-L4 e L4-L5 à esquerda, seguindo
tratamento medicamentoso e fisioterápico, sem condições de trabalho (Evento 1, LAUDO6,
p.9).

(viii) laudo médico, datado em 6/10/2014, atestando que seria portador de
lombalgia crônica, irradiando para a coxa esquerda, e espondilodiscoartrose lombar (Evento
1, LAUDO6, p.14).
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(ix) laudo médico, datado em 6/10/2014, atestando encaminhamento ao
ortopedista ou neurocirurgião, em decorrência de lombalgia crônica (espondilodiscoartrose
lombar) irradiada para a perna esquerda.

(x) laudo médico, datado em 19/11/2013, atestando queixa de dor lombar com
irradiação para o membro inferior esquerdo; de acordo com a tomografia lombossacra
(20/8/2013), apresenta espondilodiscoartrose lombar (Evento 1, LAUDO6, p.17-18).

Quanto ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, percebe-se que
a perícia judicial (Evento 22), nos quesitos 13, 14 e 15, confirmou apenas que a incapacidade
é de caráter definitivo, ou seja, sem possibilidade de recuperação com o decurso do tempo.
Por outro lado, o expert não considerou que a inaptidão abrangeria toda e qualquer atividade
laborativa, tanto que atestou a possibilidade de reabilitação profissional em funções que não
exigissem sobrecarga na coluna (quesito 16).

Desse modo, tendo em vista que o autor conta com 52 anos e pode ser
reabilitado em profissão compatível com suas limitações, de acordo com a perícia judicial, a
concessão de aposentadoria por invalidez não se mostra adequada por ora. 

Registre-se que os documentos médicos particulares, notadamente os mais
contemporâneos, não são suficientes para demonstrar o alegado estado incapacitante (total e
permanente) para qualquer atividade profissional. 

Passa-se agora à análise do recurso do INSS. 

A perícia judicial realizada nos autos concluiu que a incapacidade do autor se
manifesta desde 2014. No entanto, nesse período, houve decisão judicial com trânsito em
julgado, nos autos do processo nº 0031298-38.2016.4.02.5050 (Evento 30, OUT1), em
sentido contrário. O voto, proferido pela  2ª Relatoria da 2ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais, manteve a sentença de improcedência, entendendo que o autor não se
encontrava incapacitado, de acordo com o que atestou a perícia judicial produzida naquela
demanda.

 Dessa forma, considerando que a perícia realizada nos citados autos é  mais
contemporânea a 2014, devem ser respeitadas as conclusões alcançadas pelo acórdão
proferido em 2016, que se baseou no exame realizado à época.

No entanto, percebe-se que a doença apresentou nova fase de agudização em
2017, com relato de reação refratária ao tratamento clínico com analgésicos e
fisioterapia (Evento 1, LAUDO6, p.5). Portanto, embora o mencionado acórdão de 2016 não
tenha reconhecido incapacidade naquele período, é possível constatar que o problema
ortopédico tornou a incapacitar a parte autora em 2017.

Assim, na nova DII, fixada em 12/9/2017, em decorrência da agudização do
quadro clínico, constata-se que o autor ainda conservava sua qualidade de segurado, tornando
possível o recebimento de auxílio-doença desde a DER, em 6/9/2018, conforme concedido
pela sentença.
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Sobre o comando judicial que determinou a reabilitação profissional, 
impugnado pelo INSS, insta registrar que a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício ora reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso do INSS para determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa
de elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa
do auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram
seu restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso
implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios para o INSS. Condenação da parte autora em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000343722v33 e do código CRC dd6e874a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5011759-80.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ZELMA BASILIO DE SOUZA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pela parte ré e pela parte autora contra a
sentença (Evento 29) que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o
INSS a restabelecer a aposentadoria por invalidez NB 32/543.657.528-1 e a pagar
indenização a título de danos morais.

Em suas razões recursais (Evento 38), a autora alega, em síntese, que “o
quantum indenizatório, em razão do parâmetro adotado pelo decisum, redundou em valor
ínfimo”, tendo requerido a “a majoração do valor de indenização por dano moral em patamar
compatível com a ilegalidade do ato praticado pela Autarquia Previdenciária”. Contrarrazões
do INSS (Evento 41).

O INSS, em sua petição (Evento 35), aduz (i) que o pedido de danos morais não
compete ao presente Juízo (mas apenas ao 2º Juizado Federal de Vitória), pois a Resolução nº
T2-RSP-2012/00102, de 07 de dezembro de 2012, da Presidência do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, tornou esse Juízo incompetente para processar e julgar causas
cuja matéria seja cível, uma vez que estabeleceu que a competência deste Juizado é somente
para causas previdenciárias e (ii) que o tão-só fato de um benefício previdenciário ter sido
negado/cessado não caracteriza de plano a ocorrência de situações humilhantes, vexatórias ou
que causem algum distúrbio psíquico mais sério a ponto de gerar o malsinado dano moral.
Contrarrazões da parte autora (Evento 37).

VOTO

Pois bem. A controvérsia limita-se aos danos morais arbitrados na sentença.

Preliminarmente, aduz o INSS a incompetência do Juízo de origem em apreciar
a matéria, uma vez que a Resolução nº T2-RSP-2012/00102, de 07 de dezembro de 2012, da
Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, estabeleceu que sua
competência é somente para causas previdenciárias.

Sobre o tema, entendo que não há óbice que o Juízo de origem aprecie o pedido
de dano moral, uma vez que, in casu, trata-se de requerimento decorrente de irresignação da
parte autora pela negativa de manutenção de sua aposentadoria por invalidez. Nesse sentido:
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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA FEDERAL ESPECIALIZADA
EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E VARA FEDERAL. DANO MORAL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO SUSPENSO INDEVIDAMENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. I - A
competência absoluta das Varas Especializadas em Direito Previdenciário é delimitada às
causas nas quais se evidencie controvérsia cuja temática recaia sobre o conteúdo normativo
previdenciário da Lei nº 8.213/91, nos termos do Provimento nº 86, de 19.08.1996, da
Corregedoria-Geral da Justiça Federal deste Egrégio Tribunal, ratificado pelo Provimento nº
01/2001. II - Não deve prevalecer a tese de incompetência absoluta do Juízo Previdenciário
para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais decorrentes da suspensão
indevida de benefício, tendo em vista que este deriva de relação de natureza previdenciária,
e, nos termos dos citados Provimentos, as varas previdenciárias "detêm competência
concorrente para processar e julgar feitos que envolvam os benefícios previdenciários
mantidos pelo INSS" (artigo 47, inciso III), não limitando a sua competência a pedidos de
concessão ou restabelecimento de benefícios, mas prevendo que a estas cabe o julgamento de
quaisquer causas que envolvam benefícios mantidos pela Autarquia, uma vez que, no presente
caso, cuida-se de matéria relacionada ao inconformismo da parte autora pela suspensão
indevida de seu benefício previdenciário. Precedentes desta Corte. III - Conflito que se
conhece para declarar competente o MM. Juízo Suscitante, qual seja, o MM. Juízo da 25ª Vara
Federal do Rio de Janeiro, que detém "competência privativa para processar e julgar feitos
que envolvam os benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral da Previdência Social e
causas que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes", nos
termos do art. 25, da Resolução-TRF2 nº 42, de 23 de agosto de 2011. (gn) (TRF2,
2014.00.00.104333-1, 8ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator MAURO LUIS ROCHA LOPES,
em 25/03/2015). (gn)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA. 1. A competência das Varas Especializadas é
definida em razão da matéria (critério objetivo, pela teoria da repartição tríplice da
competência de Chiovenda), dentro de um mesmo limite territorial, tratando-se, portanto, de
competência absoluta. Contudo, isso não torna sua competência exclusiva para a respectiva
matéria, mas apenas inderrogável pela vontade das partes, de forma que, em caso de conexão
entre pedido afeto à vara especializada e outro pedido sem essa qualquer vinculação especial,
ambos devem ser julgados por aquela primeira, e não pela vara comum. Esse entendimento
aplica-se para reconhecer a competência da Vara Especializada Previdenciária para julgar o
pedido de dano moral, cumulado com o de concessão de benefício previdenciário. 2. No caso
de cumulação de pedido de concessão de benefício com condenação por dano moral, o valor
referente à compensação postulada deve ter como limite o equivalente ao total das parcelas
vencidas mais doze vincendas do benefício previdenciário pretendido. (TRF4, AG 5022201-
58.2014.404.0000, Quinta Turma, Relator p/ Acórdão Ricardo Teixeira do Valle Pereira,
juntado aos autos em 10/11/2014). (gn)

Com isso, rejeito a preliminar arguida pela parte ré.

A seguir, passo a análise do mérito.

Com efeito, a negativa ou cessação indevida do benefício previdenciário não
gera, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração dos danos morais
sofridos. E o conjunto probatório dos autos não demonstrou a existência do dano moral.

Ora, no caso dos autos, a negativa de prorrogação do benefício da autora deu-se
em razão de uma análise subjetiva da perícia administrativa e da constatação da recuperação
da capacidade laborativa da autora. Ou seja, a decisão do INSS se baseou em perícia médica
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aparentemente e em princípio, correta. Não houve, pois, má-fé ou ilegalidade manifesta, por
parte do réu, a justificar a pretendida responsabilização por dano moral. 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso
da parte autora, condenando-a em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. Dou parcial provimento ao recurso do INSS, para julgar improcedente o
pedido de condenação a título de danos morais. Sem custas e condenação em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371603v8 e do código CRC c05f8016.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5006418-39.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CELSO RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 35), o autor alega, em síntese, que (i) recebeu
o benefício de aposentadoria por invalidez durante 6 anos, em virtude de patologia que
persiste até o presente momento, (ii) é portador de epilepsia, em caráter definitivo, correndo
risco de sofrer acidentes se permanecer laborando, (iii) o laudo pericial afirma que podem ser
realizadas atividades que não apresentem risco de acidente, contudo, não determina opções,
(iv) não há possibilidade fática de reabilitação, (v) não foram consideradas suas condições
pessoais e sociais, como idade avançada, (vi) há evidente equívoco da autarquia ao cessar o
benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que o mesmo quadro de incapacidade
multiprofissional e definitiva permanece desde então, (vii) não se pode exigir que exerça
esforço acima da média para que possa continuar trabalhando, visto que o trabalho deve ser
realizado sem dor e sofrimento exagerados, com plena dignidade, e (viii) não foi ofertado
procedimento de reabilitação antes da cessação do benefício.

Contrarrazões de Evento 40.

DATA DE NASCIMENTO: 15/10/1968 (atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de obras.

DOENÇA: epilepsia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 03/04/2019, alegando que, por ser portador de
epilepsia e esquizofrenia, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de auxiliar de obras. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde
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23/09/2019. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 28/10/2009 a 15/09/2013 e
aposentadoria por invalidez de 16/09/2013 a 23/09/2019 (Evento 22).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Laudos médicos, datados em 06/03/2018 e 11/12/2018, atestando que realiza
acompanhamento regular em serviço de neurologia e psiquiatria, em virtude de diagnóstico
de epilepsia, com crises convulsivas tipo tônico-clônicas generalizadas e esquizofrenia.

(ii) Laudo médico, datado em 28/11/2018, atestando a existência de distúrbio
convulsivo e transtornos de humor, concluindo por quadro de psicose não orgânica e
epilepsia.

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 19/06/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor é portador de
EPILEPSIA, estando incapacitado para o exercício de atividades críticas.

Destacou o perito que (i) o examinado é portador de epilepsia, (ii) o periciando
apresenta, no momento da perícia, comportamento arredio de início, negando-se a falar, até
ser informado o encerramento da perícia, instante no qual começa a falar com critica
preservada, sem delírios ou alucinações, com memória e atenção preservadas, humor
eutímico, sem labilidade emocional e sem embotamento afetivo, (iii) o autor apresenta, no
momento, exame psíquico sem alterações, (iv) a perícia foi baseada em exame psíquico
detalhado, (v) o autor não apresenta condições para realizar atividades críticas, pois apresenta
risco de acidente, (vi) trata-se de incapacidade definitiva, cuja recuperação é impossível, (vii)
o quadro patológico do periciando perdura por mais de 12 meses, sendo que ele possui a
doença desde a infância, (viii) o examinado pode ser reabilitado para o exercício de trabalhos
braçais sem atividade crítica.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que baseou sua análise apenas no
exame clínico realizado, contudo respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e
analisou as questões de cunho médico pertinentes.

Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou petição (Evento 25)
aduzindo que a perícia judicial confirma a incapacidade e, ainda, recebeu a benesse
previdenciária por cerca de 10 anos, passando por diversas perícias que atestaram sua
incapacidade e definiram a data de início em 2009. 

Ressalta-se que o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. 

Pela leitura dos documentos médicos apresentados, na inicial, percebe-se que
são suficientes para demonstrar o alegado estado incapacitante. Os laudos apresentados são
claros ao atestar o quadro grave de epilepsia do autor, além de indicar transtorno psiquiátrico
advindo de esquizofrenia. 
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A perícia médico-judicial, por sua vez, indica que o autor se encontra
impossibilitado de exercer atividades críticas, quais sejam, atividades com alto risco de
acidentes, a exemplo dos trabalhos em altura ou com maquinário pesado. Analisando o labor
labor habitual do autor (antes da incapacidade), de auxiliar de obras, conclui-se que há
exposição a tais situações de risco, estando, portanto, impossibilitado exercê-lo.

A perícia judicial informa, ainda, que se trata de incapacidade definitiva e
determina a data de início em período anterior a 12 meses. 

Desse modo, observa-se o caráter definitivo da incapacidade laboravia (para a
atividade habitual ou para atividades de alto risco). 

A perita judicial, em resposta ao questionamento n. 16, afirmou ser possível a
reabilitação do requerente para o exercício de outra atividade laboral condizente com sua
realidade funcional.

Todavia, não se vislumbra a possibilidade de retorno do autor ao mercado de
trabalho em outra atividade profissional compatível com o seu estado clínico, pois ele, além
de ser portador de epilepsia, com crises crônicas e risco de acidentes, está acometido de
esquizofrenia. Ou seja, qualquer atividade braçal seria incompatível com o seu quadro clínico
e as condições pessoais, notadamente a falta de instrução (possui ensino fundamental
incompleto), não permitiram o exercício de atividade sem risco de acidente/morte. 

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe 
provimento para determinar o restabelecimento de aposentadoria por invalidez desde a
cessação indevida em 23/9/2019. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.  Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda
a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341993v24 e do código CRC 1de116de.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5002355-02.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE ROBERTO BARROS COZAQUEVE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que acolheu
parcialmente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 38), o INSS alega, em
síntese, (i) que é indevida a aplicação do IPC-E na atualização dos valores atrasados, pois foi
atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos nos autos do RE 870.947/SE (Tema
810/STF); (ii) a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja
intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de
fazer espontaneamente; e (iii) que o prazo fixado em sentença de 30 dias para cumprimento
da tutela de urgência é indevido, devendo ser alterado para 45 dias. Sem contrarrazões.

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária, da fixação da multa na sentença e do prazo para cumprimento da tutela
de urgência.

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

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

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

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

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

No tocante à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado (500 reais por dia de atraso), pelo que carece reparo e fixação
no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Mantenho o prazo de 30 dias para o cumprimento da tutela de urgência, ante o
caráter alimentar das prestações.
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Por fim, insta registrar que o autor apresentou petição (Evento 48) informando
que ainda não havia sido cumprida a tutela provisória no tocante ao adicional de 25% em sua
aposentadoria, tendo requerido a aplicação da multa determinada na Sentença. 

Contudo, conforme consulta ao sistema PLENUS (Evento 49), verifica-se que o
referido adiconal encontra-se devidamente ativo. Quanto à multa, o momento processual de
sua exibilidade é na fase de execução.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa diária aplicada na sentença para R$ 100,00. Sem custas e
condenação em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000285922v11 e do código CRC 931081bc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0004042-37.2018.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: MANOEL PERES PAES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que acolheu o
pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 58), o INSS alega, em síntese, (i) que a
TNU, no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177) no sentido de
que não é possível o judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas
apenas o início do processo, através da perícia de elegibilidade; e (ii) que deve ser mantida a
aplicação da correção monetária de valores devidos pela Fazenda Pública conforme
prescrição contida no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
haja vista que que foi atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos contra o RE 870.947.
Contrarrazões apresentadas (Evento 64).

VOTO

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

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

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

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

Sobre a temática da reabilitação profissional, a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.
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Assim, pode-se concluir que o benefício reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, mantendo o restabelecimento do auxílio-doença (NB 613.574.914-9) desde a
data da cessão, e determinando o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do
auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347893v5 e do código CRC 965c88cd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5000388-07.2018.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: MARIA PEREIRA NEVES DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

 Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 45) que
acolheu parcialmente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 52), o INSS alega,
em síntese, que a TNU, no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177)
no sentido de que não é possível o judiciário determinar a reabilitação profissional
propriamente dita, mas apenas o início do processo, através da perícia de elegibilidade.
Contrarrazões da parte autora (Evento 57).

VOTO

À análise. A TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ
em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.
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Assim, pode-se concluir que o benefício reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe provimento,
mantendo a concessão do auxílio-doença desde 18/05/2017, e determinando
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso
verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com
consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa
julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000349521v4 e do código CRC 6d98dbab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 67



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 342/466

5016962-23.2018.4.02.5001 500000335816 .V60 JESX51447© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5016962-23.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CENI CORREIA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 57, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de diabetes mellitus, retinopatia diabética, hipertensão arterial severa com
acompanhamento ambulatorial, artrite reumatoide, dores fortes nas mãos e nos punhos e
histórico de fratura bimaleolar do tornozelo esquerdo, (ii) o perito constatou a ausência de
incapacidade, o que é inaceitável, tendo em vista o seu amplo histórico clínico, (iii) devem ser
analisadas as suas condições pessoais (57 anos, baixa escolaridade, lavradora,
exercendo atividade braçal, com uso da força), (iv) é acometida de doenças degenerativas,
com caráter definitivo e irreversível, (v) o perito foi negligente, tendo em vista que as
informações que constam no laudo são inverídicas, pois são contrárias ao seu quadro clínico,
(vi) apresenta invalidez social, pois não consegue retornar ao mercado de trabalho e é
improvável a recuperação do seu quadro de saúde,  razão pela qual faz jus ao benefício da
aposentadoria por invalidez, e (vii) houve cerceamento de defesa, uma vez que foi negada a
possibilidade de produção de prova fundamental para o caso, sendo nula a sentença.

Contrarrazões do INSS (Evento 60, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 9/8/1961 (atualmente com 58 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavradora (conforme a inicial).

DOENÇA: diabetes, hipertensão arterial severa, artrite reumatoide, fortes dores nas mãos e
punhos, histórico de fratura bimaleolar do tornozelo esquerdo, implantação de prótese com
complicação mecânica  (conforme as alegações iniciais).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso,  a autora ajuizou ação, em 23/11/2018, alegando que, por ser portadora
de DIABETES MELLITUS, RETINOPATIA DIABÉTICA, HIPERTENSÃO ARTERIAL
SEVERA COM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, ARTRITE REUMATOIDE,
DORES FORTES NAS MÃOS E NOS PUNHOS E HISTÓRICO DE FRATURA
BIMALEOLAR DO TORNOZELO ESQUERDO, estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual de lavradora. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 20/4/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 18/8/2016 a
26/2/2017 (Evento 8, OUT1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo médico, datado 23/11/2017, atestando que a autora foi operada em
2/9/2016, quando foi realizada a fixação de fíbula, com a retirada de parafuso transindesmal
em 10/11/2016, tendo realizado 2 sessões de fisioterapia em 1 ano, ao exame físico sem
edema, com boa mobilidade, com queixas de dificuldade ao descer de escadas, com discreta
claudicação, a fratura do tornozelo esquerda estava consolidada, sendo liberada para a
atividade da vida diária;

(ii) laudo médico, datado em 27/9/2017, atestando que faz tratamento, no posto
de saúde, desde 1994, em razão de ser portadora de diabetes mellitus e e HTA (hipertensão
arterial);

(iii) laudo médico, datado em 6/9/2017, atestando ser portador de hipertensão
arterial severa, em acompanhamento ambulatorial;

(iv) laudo médico, datado em 11/11/2016, atestando internação em 10/11/2016,
com sugestão de repouso por 30 dias;

(v) laudo médico, datado em 6/9/2016, atestando que, em razão de fratura do
tornozelo, deveria ficar em repouso por 120 dias;

(vi) ficha de internação hospitalar datada em 18/8/2016.

A perícia judicial (Evento 39, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 27/6/2019,
por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora  não era portadora de
nenhuma restrição física, apenas queixa de dores na perna, estando capacitada para o trabalho
habitual.

Destacou o perito que (i) a periciada queixa-se de dores musculares e na perna,
(ii) não constatou nenhuma doença porque os laudos apresentados muito antigos, não
apresentando a autora nenhum exame ou laudo após 2017, (iii) não foi identificada nenhuma
alteração ao exame físico que, no momento, justificasse restrições e/ou incapacidade
laborativa, e (iv) somente houve incapacidade pretérita durante o período de gozo do
benefício previdenciário.
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Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes. Após a juntada
do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou a petição ( Evento 49,
PET1) aduzindo que o perito teria se omitido sobre diversas questões, mas a perícia não se
omitiu a respeito de nenhum questionamento; na oportunidade, requereu  a realização de nova
perícia com médico especialista.   

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora  tenha indicado,
em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se que o perito
observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o objeto da perícia, o
método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, o perito designado
demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a
capacidade laborativa da parte autora.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, ressalta-se que o magistrado não está
obrigado a deferir  diligência meramente protelatória, a teor do art. 370, parágrafo único, do
CPC. Sendo assim, rejeita-se o alegado cerceamento de defesa e, por consequência, a
nulidade da sentença.

A respeito dos laudos particulares apresentados na inicial, não consta nenhum
documento contemporâneo à DER em 20/4/2018. O laudo mais contemporâneo, datado
em 23/11/2017, atesta que a autora foi operada em 2/9/2016, quando foi realizada a fixação
de fíbula, com a retirada de parafuso transindesmal em 10/11/2016, tendo realizado 2 sessões
de fisioterapia em 1 ano, ao exame físico sem edema, com boa mobilidade, com queixas de
dificuldade ao descer de escadas, com discreta claudicação, a fratura do tornozelo esquerda
estava consolidada, sendo liberada para a atividade da vida diária. 

Ou seja, o benefício pago no período de 18/8/2016 a 26/2/2017 (Evento 8,
OUT1) se deu em razão da fratura do tornozelo, que, na DER, já estava consolidada, sem
sequelas importantes e incapacitantes.

Com as razões recursais, a autora apresentou novos laudos médicos: (i) laudo
médico, datado em 5/8/2019, atesta ser portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus, retinopatia diabética e artrite reumatoide; (ii) laudo médico (sem data) com
retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, em tratamento com fotocoagulação a
laser; (iii) documento médico, datado em 10/7/2019, atestando que realizou exame de
retinopatia fluorescente sem intercorrências, tendo alta assintomática, em uso de colírios; e
(iv) resultado de exame datado em 10/7/2019 atestando a existência de retinopatia diabética
proliferativa em olho direito e pré-proliferativa em olho esquerdo, com edema macular em
ambos os olhos. 
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Ocorre que, além de os laudos médicos acima terem sido emitidos após a DER,
não se vislumbra estado incapacitante em razão da retinopatia diabética proliferativa em
ambos os olhos. O documento datado em 10/7/2019 atesta que o exame de retinopatia
fluorescente foi realizado sem intercorrências, tendo a autora alta assintomática. 

Registre-se que, em havendo agravamento da doença, a autora pode formalizar
novo requerimento administrativo, não havendo que se falar em coisa julgada. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335816v60 e do código CRC cdc9806b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5003320-77.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LEZI MARTINS DIAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 59, RecIno1), a autora alega, em síntese, que (i) é portadora de
osteoporose densitométrica, tendinite, síndrome do impacto do ombro, inflamação no
músculo e tendão do braço esquerdo, (ii) o perito não justificou o seu posicionamento,
limitando-se apenas a repetir sua resposta em todos os quesitos formulados, configurando
cerceamento de defesa, razão por que deve ser decretada a nulidade da perícia, (iii) deve ser
realizada nova perícia, com designação de novo perito, diverso do anterior, (iv) devem ser
analisadas as suas condições sociais (pessoa com 66 anos de idade, baixa escolaridade, em
situação de vulnerabilidade social), (v) não possui condições de desenvolver atividade que
exija esforço físico e (vi)  deve ser reconhecida a incapacidade total e permanente, a fim de
ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. Contrarrazões do INSS (Evento 63,
CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 26/10/1952 (atualmente com 66 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: "doméstica" (conforme inicial).

DOENÇA: orteoporose densitométrica, tendinite, síndrome do impacto do ombro, inflamação
no músculo e tendão do braço esquerdo (conforme inicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991. 

No caso, a autora ajuizou ação, em 14/12/2018, alegando que, por ser portadora
de OSTEOPOROSE DENSITOMÉTRICA, TENDINITE, SÍNDROME DO IMPACTO DO
OMBRO, INFLAMAÇÃO NO MÚSCULO E TENDÃO DO BRAÇO ESQUERDO, estaria
total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de "doméstica". Requer
a concessão do benefício por incapacidade desde 13/11/2018 (DER). Consta, nos autos, que
nunca gozou auxílio-doença.
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):

(i) laudo médico, datado em 7/11/2018, atestando quadro clínico radiológico
compatível com síndrome do impato em ombro esquerdo, grau II, com importante limitação
funcional;

(ii)  exame médico (densitometria óssea da coluna lombar e do fêmur), datado
em 7/8/2017, informando osteoporose densitométrica;

(iii) exame médico (ultrassonografia do ombro esquerdo), datado em
26/10/2018, informando manguito rotador com hipoecogenicidade difusa e aumento da
espessura dos tendões supraespinhal e subescapular. 

A perícia judicial (Evento 21, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 28/2/2019,
por médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora não é portadora de nenhuma
patologia, razão pela qual  não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito
que (i) foi constatado apenas relato de dor, (ii) ao exame físico, apurou-se dificuldade para
deambular, lucidez, orientação no tempo e no espaço, sem hipotrofias, refere dor difusa em
todo membro superior esquerdo, incluso região clavicular, e em todo membro inferior
esquerdo com piora a digitopressão, sem sinais flogísticos, sem deformidades angulares, não
cooperativa ao exame físico de ombro, teste de Lasègue negativo, reflexos patelares e
aquileus sem alterações, exame físico sugestivo de simulação e (iii) não foi
constatada incapacidade atual ou pregressa, bem como restrições laborativas ou funcionais.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 27, PET1) aduzindo que o perito teria adotado uma
postura contraditória e omissa  sobre diversas questões, mas a perícia não se omitiu nem
esteve em contradição com nenhum questionamento. Além disso, requereu a declaração de
nulidade da perícia, por cerceamento de defesa, com a  realização de nova perícia, ou, não
sendo o caso, a análise de quesitos complementares, bem como a designação de audiência
para produção de prova testemunhal.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora 
tenha indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se
que o perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o objeto da
perícia, o método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos, razão pela qual rejeita-se a
arguição de nulidade da perícia, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de
defesa.

A teor do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Dessa forma, não
é necessário a designação de audiência, bem como a resposta aos quesitos complementares,
tendo em vista que não são diligências imprescindíveis para a análise do mérito.
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No curso do processo, a autora apresentou laudo médico, datado em 19/6/2019,
informando que é portadora  de síndrome do impacto no ombro esquerdo,
espondilodiscoartrose difusa em coluna lombar e osteoporose, constatando importante
limitação funcional e incapacidade laboral.   

Não obstante, verifica-se que os documentos particulares, datados
em 7/11/2018, 7/8/2017 e 26/10/2018, e contemporâneos à DER, não apresentam restrições
físicas que atestam a sua incapacidade, pois  apenas informam  doenças ortopédicas que não
impedem a parte autora do exercício da atividade habitual (do lar). 

Após a interposição de recurso, a parte autora apresentou, ainda, exame médico
(ultrassonografia transvaginal), datado em 22/7/2019, informando histerectomia subtotal,
ovários não visualizados, ausência de lesões expansivas, ooforectomia e cistocele à manoba
de valsalva. Todavia, a patologia revelada não faz parte da causa de pedir. 

Ressalta-se que a autora exercer a atividade "do lar",  ou seja, não exerce
atividade remunerada e, em razão disso, deveria ter comprovado a impossibilidade de realizar
seus afazeres domésticos, providência da qual não se desincumbiu. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294852v22 e do código CRC 5a2cd944.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5000204-60.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RENY AMARAL DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 38, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de lombociatalgia, transtornos de discos intervertebrais, espondilolise e
espondilolistese, (ii) a perícia judicial não se presta aos fins a que fora designada, pois
contraria os laudos e documentos médicos particulares, e (iii)  a sentença deve ser anulada,
determinando que sejam complementadas as respostas aos quesitos, ou modificada para julgar
procedente o pedido inicial. 

Contrarrazões do INSS (Evento 42, CONTRAZ1) .

DATA DE NASCIMENTO: 22/2/1965 (atualmente com 54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: trabalhadora rural (conforme a inicial).

DOENÇA: lombociatalgia, transtornos de discos intervertebrais, espondilolise e
espondilolistese (conforme a perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 21/5/2018, alegando que, por ser portadora
de DOR CONSTANTE EM COLUNA LOMBAR, ESPONDILOLISTESE,
ESPONDILOLISE E ARTROSE ESPONDILOARTROSE DORSO LOMBAR, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de trabalhadora rural. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 15/3/2016. Consta, nos autos, que nunca
recebeu o benefício auxílio-doença.  

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) laudo médico, datado em 14/3/2018, informando dor constante em coluna
lombar, espondilolistese, espondilolise, artrose, dificuldade de exercício das  atividades
habituais;

(ii) laudo médico, datado em 14/3/2018, informando espondiloartrose dorso
lombar e dor constante;

(iii) laudo médico, datado em 11/1/2018, informando espondilólise com
espondilolistese grau em L4-L5, espaços discais preservados, articulações (interapofisárias)
sem alterações e coluna lombar (eixo lórdico) conservada.

A perícia judicial (Evento 23, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 16/1/2019,
concluiu que a autora, embora fosse portadora de lombociatalgia, transtornos de discos
intervertebrais, espondilolise e espondilolistese, não estava incapacitada para o trabalho
habitual.  

Destacou o perito que (i) ao exame físico, a autora apresenta-se em bom estado
geral e regular nutricional, teste de Romberg negativo, ausência de nistagmo, pupilas
isofotorreagentes, reflexos preservados, dor à mobilização cervical, ausência de limitação
funcional, flexoextensão e lateralizacão preservados, força grau V em membro superior
direito e grau V em membro superior esquerdo, dor à palpação lombar, sem contratura
paravertebral, ausência de limitação funcional, leve redução de amplitude de flexão, teste de
Lasègue negativo bilateral, rotação preservada e marcha atípica, (ii) queixa-se de cefaleia,
dores em membros inferiores e restrição para esforços físicos, (iii) possui patologias
adquiridas, (iv) não comprova relação das doenças com o trabalho habitualmente realizado,
(v) as patologias não decorrem de acidente no trabalho, (vi) não há incapacidade para suas
atividades, haja vista ausência de alterações importantes ao exame físico atual e aos
documentos médicos apresentados, (vii)  conforme relato, a lombociatalgia iniciou há dois
anos, (viii) não comporta incapacidade no período em que esteve afastada, (ix)  usa
medicação e, no momento, o quadro está compensado, sem necessidade de outros
tratamentos, e (x) pode continuar em suas atividades, pois não há incapacidade. 

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou petição (Evento 28, PET1) aduzindo que o perito teria sido contraditório aos
documentos paticulares, mas a perícia não foi contráditória em nenhum momento. Pelo
contrário, a leitura do parecer revela que o perito realizou exame clínico criterioso e
respondeu todas as perguntas que lhe foram encaminhadas.

Registre-se que não houve pedido de apreciação de quesitos complementares ou
de esclarecimentos das respostas apresentadas no laudo. O que se observa é que a autora
impugnou genericamente o laudo pericial: "IMPUGNA-SE LAUDO PERICIAL,
PORQUANTO CONTRARIA OS EVENTO 18 EXMED1, INCLUSIVE FORNECIDOS
PELOS MÉDICOS QUE A ACOMPANHAM".

Ocorre que os laudos médicos particulares, juntados aos autos, por sua vez, não
obstante o fato de destacarem a existência de dor e dificuldade para exercer as atividades
laborativas, não demonstram que houve exame clínico específico para apurar eventuais
restrições funcionais; pelo contrário, apenas destacam as doenças reveladas na perícia judicial
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e afirmam a existência de dor em razão de queixas da parte autora. São, portanto,
insuficientes para demonstrar a alegada incapacidade total (e, ao menos, temporária) para a
atividade habitual.

Assim, observa-se que a autora não apresenta limitações que justifiquem o
alegado estado incapacitante, não se justificando a concessão do benefício. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000339276v20 e do código CRC eb4701a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5008816-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DARCI FLORINDO MENDES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 46), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de cegueira no olho direito e atrofia do globo ocular direito, (ii) a perícia evidenciou
que a incapacidade possui caráter definitivo, (iii) conta com 60 anos, é analfabeto e trabalha
como lavrador, (iv) as doenças impedem a realização de esforços físicos, (v) deve ser
concedida aposentadoria por invalidez, (vi) a sentença julgou improcedente o pedido, sob o
fundamento de falta da qualidade de segurado, por ausência de início de prova material do
trabalho exercido na condição de segurado especial, (vii) apresentou contratos de parceria
agrícola, termos de rescisão dos referidos contratos e anotação na CTPS com vínculo
trabalhista rural, no cultivo de café, (viii) houve cerceamento de defesa, pois não foi
produzida prova testemunhal para a comprovação da qualidade de segurado, sendo necessário
anular a sentença para a produção da prova e (ix) alternativamente, considerando a
fungibilidade entre os benefícios, deve ser concedido benefício de prestação continuada, por
tratar-se de pessoa deficiente e carente.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 50).

DATA DE NASCIMENTO: 18/3/1959 (60 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavrador.

DOENÇA: cegueira por perfuração e catarata traumática no olho direito.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 20/8/2018, alegando que, por ser portador de
cegueira legal no olho direito e atrofia do globo ocular direito, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de lavrador. Requer a
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concessão do benefício por incapacidade desde 18/1/2018 (DER). 

A perícia judicial (Evento 12) atestou que há incapacidade para a atividade
habitual, em decorrência de cegueira por perfuração e catarata traumática no olho direito
(quesito 4). O perito aponta ainda as limitações funcionais do autor, informando que ele
possui perda da visão de profundidade, perda do campo visual à direita, com risco de se
machucar ou ser picado durante o trabalho (quesito 8).

Além disso, a perícia informou que existe incapacidade, pelo menos, desde
2017 (quesito 10), embora tenha relatado que a resposta era amparada por laudo particular
datado em 27/1/2014 (quesito 11). Nesse contexto, a sentença observou que, na data de início
da incapacidade, fixada pelo perito no quesito 10, o autor não contava com a necessária
qualidade de segurado.

Contudo, percebe-se que a conclusão pericial a respeito da DII é contraditória,
uma vez que, apesar de ter atestado a inaptidão laboral somente a partir de 2017, o expert
fundamentou sua resposta em laudo elaborado em 2014 (Evento 1, LAUDO8, p.1). 

Em 2014, a própria autarquia concedeu o benefício de auxílio-doença ao autor,
que perdurou de 24/9/2013 e 7/3/2014. Assim, considerando que o perito confirmou a
incapacidade em sua avaliação, realizada em 6/2/2019, em decorrência dos mesmos
problemas oftalmológicos verificados em 2013/2014, percebe-se que o estado incapacitante
perdura desde essa época.  

Dessa forma, sendo afastada a DII fixada em 2017, o autor possuía qualidade de
segurado em 27/1/2014, data do laudo em que o perito se respaldou para fixar o início da
incapacidade, tanto é verdade, que, nessa época, a parte autora esteve em gozo de benefício
previdenciário.

No mais, observa-se que a perícia atestou que a incapacidade do autor é de
caráter definitivo (quesito 13) e que a reabilitação em atividade diversa seria difícil, em
virtude de sua visão monocular e baixa escolaridade (quesito 16). Ressalte-se que o autor
conta, atualmente, com 60 anos, e atua no meio rural desde o início dos anos 2000, o que
limita sua experiência laboral e a inserção no mercado de trabalho em outra atividade
laborativa.

A própria sentença julgou improcedente o pedido em razão da ausência da
qualidade de segurado e, sendo superada a controvérsia, entende-se que o autor faz jus ao
benefício de auxílio-doença desde o requerimento administrativo, realizado em 18/1/2018
(Evento 1, INDEFERIMENTO6), com posterior conversão em aposentadoria por invalidez,
na data do presente julgado, quando foram analisadas suas condições pessoais.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar a concessão de AUXÍLIO-DOENÇA desde o requerimento administrativo,
em 18/1/2018, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, na data do presente
julgado, nos termos da fundamentação. As parcelas pretéritas deverão sofrer atualização
mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
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estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.  Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000363831v19 e do código CRC 900f8146.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5008580-41.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO GONCALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença do Evento
39. 

Em suas razões recursais (Evento 47), o autor alega, em síntese, que
(i) apresenta graves patologias, de péssimo prognóstico e improvável reversão, fato que
restou comprovado com a documentação apresentada, (ii) sofreu acidente vascular encefálico
do tronco, sendo submetido a procedimento de trombólise, desenvolvendo sequelas motoras e
dor neuropática em dimídio direito, (iii) é portador de patologias ortopédicas nos joelhos,
estando impossibilitado de deambular sem ajuda e necessitando do auxílio permanente de
terceiros, (iv) o laudo médico pericial confirma algumas patologias, assim como a existência
de incapacidade temporária, (v) a médica perita informou a inexistência de doença
neurológica, contudo, esta não é sua área de especialidade e tal parecer é contraditório aos
diversos laudos atestados por médicos neurologistas, (vi) o laudo pericial indica que há
limitação para o exercício de atividades elementares da vida cotidiana, como andar, subir
escadas, manter-se em pé ou sentado por longos períodos, sendo intangível a possibilidade de
ser reabilitado para função que não exija tais atividades, (vii) o laudo pericial é omisso ao
indicar para quais atividades ele poderia ser reabilitado, (viii) não há uma decisão clara da
perita médica em relação à recuperação, primeiro alude que a cirurgia é indispensável para a
sua recuperação e, posteriormente, indica a possibilidade de reabilitação dispensando a
cirurgia, e (ix) está com 64 anos de idade e não possui qualificação profissional, tendo apenas
o ensino fundamental completo, fatores que dificultam sua reabilitação profissional. 

Contrarrazões do Evento 50.

DATA DE NASCIMENTO: 14/04/1955 (atualmente com 64 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA: hipertensão arterial sistêmica, insuficiência venosa de membros inferiores,
histórico de acidente vascular encefálico do tipo isquêmico e gonartrose em joelho direito.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 15/08/2018, alegando que, por ser portador de
sequelas de ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais. Requer o
restabelecimento do benefício por incapacidade desde a cessação em 15/02/2018, com
posterior conversão para aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 09/09/2016 a 31/12/2016 e 09/11/2017 a 15/02/2018 (Evento 20).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Atestado de saúde ocupacional, datado em 25/06/2018, informando  que se
encontra inapto para a função.

(ii) Laudo médico, datado em 21/05/2018, atestando que foi internado em 2017
em virtude de acidente vascular encefálico do tronco, foi submetido à trombólise, evoluindo,
contudo, com sequela sensitivo-motora, ataxia de tronco e dor neuropática em dimídio
direito.

(iii) Encaminhamento ao INSS, por médica do trabalho, datado em 25/06/2018,
informando que sofreu acidente vascular encefálico do tronco, foi submetido à trombólise,
evoluindo, contudo, com sequela sensitivo-motora, ataxia de tronco e dor neuropática em
dimídio direito, causando limitação para seu trabalho habitual.

(iv) Ressonância magnética do joelho direito, datada em 05/10/2017,
concluindo pela existência de gonartrose com lesões condrais e osteocondrais
comprometendo os côndilos femorais e platô tibial lateral; degeneração hipertrófica da
articulação tibiofibular com anquilose associada; degeneração do corno posterior do menisco
medial, associada à lesão da raiz cornual posterior; lesão complexa do corno anterior e corpo
do menisco lateral, associada à degeneração de seu corno posterior; aspecto estirado
crônico/degenerado dos ligamentos cruzado anterior e colateral medial;
condropatia patelofemoral grau IV; pequeno derrame articular; pequeno cisto poplíteo de
aspecto roto e discreto edema comprometendo de forma circunferencial o tecido celular
subcutâneo periarticular.

(v) Atestado de internação, datado em 24/10/2017, atestando que esteve
internado em virtude de acidente vascular cerebral isquêmico de circulação posterior à
esquerda, no momento mantendo como sequela dismetria à esquerda e marcha atáxica,
necessitando de auxílio 24h por tempo indeterminado.

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 20/11/2018, por
médica especialista em clínica geral, concluiu que o autor estava incapacitado para o
trabalho habitual. 
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Destacou a perita que (i) o periciado é portador de hipertensão arterial sistêmica,
insuficiência venosa de membros inferiores e apresenta histórico de acidente vascular
encefálico do tipo isquêmico, além de ter sido diagnosticado com gonartrose em joelho
direito e estar aguardando artroplastia completa ipsilateral, (ii) foram analisados os
documentos particulares para emissão do parecer pericial, (iii) o examinado não tem aptidão
para exercer sua atividade habitual em virtude de patologia ortopédica em joelho direito, (iv)
o paciente se encontra limitado para exercer atividades como andar, subir escadas e manter-se
em pé ou sentado por períodos prolongados, (v) a doença do autor consiste em patologia
degenerativa do joelho direito que, tipicamente, se acentua em vigência da exposição às
atividades que envolvam as limitações elencadas, (vi) estimula a data de início da
incapacidade para outubro de 2017, que é a data da primeira referência documental à
gonartrose de joelho direito, (vii) a limitação do autor se trata de incapacidade temporária,
que pode ser recuperada por meio de artroplastia completa de joelho direito e posterior
reabilitação física.

Após juntada do laudo pericial, o autor apresentou petição aduzindo que, em
que pese a perita afirmar que a incapacidade tem caráter temporário, podendo ser tratada por
cirurgia, em se tratando de recuperação laborativa condicionada à realização de tratamento
cirúrgico, não pode o segurado se ver obrigado a submeter-se a tal medida, em virtude dos
riscos do procedimento. 

Para sanar as nascentes dúvidas, o juiz emite despacho questionando à perita
o tempo necessário para o autor recuperar sua capacidade para o labor após a realização da
cirurgia de artroplastia de joelho direito. Para tanto, a perita afirma que o autor estará apto à
reinserção laborativa após, aproximadamente, 6 meses a serem contados a partir da data do
ato cirúrgico, sendo necessária, contudo,  nova avaliação pericial após a cirurgia para verificar
o sucesso do procedimento; ressalta ainda que, caso não haja parecer positivo de análise pré-
cirúrgica, ou o autor não queira submeter-se ao procedimento, é possível a reabilitação para
atividade diversa.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, sendo clara ao informar a incapacidade do autor em virtude
de patologia ortopédica no joelho direito.

Ademais, o laudo médico pericial informa também a existência de patologias
como hipertensão arterial sistêmica e insuficiência venosa de membros inferiores, além
de histórico de acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, a perita indica, ainda, a
possibilidade de melhora mediante procedimento cirúrgico ou de reabilitação caso o autor não
se disponha a realizar o tratamento.

Nota-se que a recuperação do estado capacitante somente é possível após
intervenção cirúrgica, porém não há sequer notícia, nos autos, de que a cirurgia esteja
marcada pelo SUS. Além disso, não há, nos autos, nenhum indício de que o autor esteja se
recusando, injustificadamente, a realizar a cirurgia a que se refere a perícia judicial. 
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Não obstante, a TNU, no PEDILEF 00337804220094013300, representativo da
controvérsia, entendeu que cabe a concessão de aposentadoria por invalidez quando há riscos
inerentes ao procedimento cirúrgico e incerteza de êxito da cirurgia, conforme é possível
extrair do seguinte fragmento:

9. (...) A lei não obriga a parte a realizar a cirurgia quando esta é a única opção de cura para
a incapacidade, uma vez que a este procedimento são inerentes riscos aos quais a parte autora
não está compelida a enfrentar. 10. Além disso, conforme restou consignado no acórdão
recorrido que não há certeza quanto ao êxito no tratamento cirúrgico, de modo que é correta a
concessão da aposentadoria por invalidez, ante a probabilidade de permanecer a sequela que
a incapacita mesmo após a cirurgia.

(TNU, PEDILEF 00337804220094013300, DJ 22/08/2014, RELATORA JUIZA FEDERAL
MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO).

Ora, não é preciso ser especialista em medicina para concluir que a cirurgia em
questão (artroplastia completa de joelho direito) pode acarretar risco à saúde do autor
(agravamento do seu estado clínico atual), porque é idoso e portador de hipertensão arterial
sistêmica e insuficiência venosa de membros inferiores. 

Além do quadro de saúde debilitado, com limitações para andar, subir escadas
e manter-se em pé ou sentado por períodos prolongados, ao analisar as condições pessoais do
autor, em especial sua idade, nota-se que ele nasceu em 14/04/1955 (Evento 1), atualmente
com 64 anos de idade, não sendo possível readaptar-se a novas atividades compatíveis com
as suas limitações físicas.

As limitações que o autor apresenta, quais sejam andar, subir escadas e manter-
se em pé ou sentado por períodos prolongados, são inerentes às atividades laborativas
condizentes com a sua escolaridade e qualificação profissional. Com isso, conclui-se que a
incapacidade do autor deve ser considerada como total e definitiva, com data de início fixada
em outubro de 2017, conforme Evento 13.

Insta registrar que o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões
da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos
do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta
Turma, DJe 27/11/2015).

Comprovada a incapacidade laborativa do autor e tendo sido fixada sua data de
início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do
benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de
carência exigido em lei.

Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 20), tem-se que a parte autora
recebeu a benesse previdenciária de 09/11/2017 a 15/02/2018; assim, resta comprovada sua
qualidade de segurado da Previdência Social em outubro de 2017 (DII), bem como o
preenchimento da carência legal.
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Com base em tais premissas, faz jus o autor ao restabelecimento do benefício
previdenciário de auxílio-doença a partir da cessação, em 15/02/2018 (Evento 1), com
conversão para aposentadoria por invalidez a partir deste julgado, quando foram analisadas
suas condições pessoais atuais.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença a partir da
cessação, em 15/02/2018, com conversão para aposentadoria por invalidez a partir deste
julgado. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF).
Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333346v32 e do código CRC 3306424c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5009026-44.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALAIDE RAMOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, cessada em
27/4/2018.

Em suas razões recursais (Evento 57), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de doença neurológica e psiquiátrica, (ii) juntou aos autos laudo atestando
tratamento psiquiátrico, por ser portador de retardo, decorrente de AVC, com cefaleia, crises
nervosa, insônia, ansiedade, perda de autoestima e vertigem, (iii) houve impugnação ao laudo
pericial, com pedidos de quesitos complementares e esclarecimentos, não atendidos na
sentença proferida, (iv) houve omissão do laudo pericial nos quesitos 4 e 7-11, (v) o laudo
pericial não esclarece as doenças e os sintomas, sendo contrário aos documentos acostados
aos autos, (vi) a perícia confirma que é portador de epilepsia focal sintomática pós AVC
hemorrágico e (vii) sofreu AVC em 2007, sendo submetido à neurocirurgia, com sequelas
cognitivas atuais.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 61).

DATA DE NASCIMENTO: 26/1/1967 (52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante de manutenção asfáltica.

DOENÇA: epilepsia focal sintomática pós AVC hemorrágico.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 22/8/2018, alegando que, por ser portador de
sequelas de acidente vascular cerebral, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de ajudante de manutenção asfáltica. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde a cessação de sua aposentadoria. Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 8/8/2007 a 10/12/2007 e 26/2/2008 a 10/3/2013. Além disso,
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recebeu aposentadoria por invalidez a partir de 11/3/2013, com cessação agendada em
27/10/2019 (recebimento de mensalidades de recuperação), em decorrência de exame médico
pericial revisional realizado em 27/4/2018 (Evento 14, RSC2, p.2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) laudo (Evento 1, LAUDO10, p.2), datado em 28/5/2018, atestando que seria
portador de epilepsia focal de difícil controle, com excelente resposta clínica à medição
anticonvulsivante há quase dois anos; iniciou acompanhamento nesse serviço em 29/5/2009,
com histórico de sangramento intracraniano, provavelmente provocado por hipertensão
arterial inadequadamente controlada; evoluiu com epilepsia secundária, com crises focais
antecedidas por sensação de vertigem, seguindo-se de perda de consciência e abalos tônico-
crônicos generalizados, responsivo ao uso oral de fenitoína 100mg (2x ao dia) e lamotrigina
50 mg (2x ao dia); como estava assintomático desde 2016, foi feita a retirada lenta e gradual
da lamotrigina em 2017, ficando sem a medicação em dezembro de 2017; desde então, tem
relatado eventos semanais de vertigem rotatória, que só melhoram com o uso de lamotrigina;
foi reiniciado lamotrigina 25mg (2x ao dia) e mantido o uso oral contínuo de fenitoína 100mg
(2x ao dia).

(ii) laudo (Evento 24, LAUDO1, p.2), datado em 10/1/2019, atestando
tratamento psiquiátrico, com relato de ter sofrido AVC, apresentando crises de nervos,
cefaleia, insônia, angústia, ansiedade, perda da autoestima e vertigem; devido ao quadro
grave, não tem condições para o trabalho.

Registre-se que os demais documentos (Evento 22, LAUDO2)  são
contemporâneos ao período em que o autor recebeu o benefício por incapacidade, sendo
insuficientes para a comprovação da continuidade do estado incapacitante à época do pedido
de restabelecimento da aposentadoria por invalidez ora em exame.

A perícia judicial (Evento 38), por sua vez, elaborada em 29/5/2019, por médico
especialista em Neurologia, concluiu que o autor, embora fosse portador de epilepsia focal
sintomática pós AVC hemorrágico, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor apresentou queixa de sequela de AVC
hemorrágico, (ii) é portador de epilepsia focal sintomática pós AVC hemorrágico, (iii) ao
exame físico, apresentou-se lúcido, orientado, com linguagem preservada, sem déficit motor e
sensitivo, com reflexos preservados, com pares cranianos sem anormalidades, com equilíbrio
e coordenação sem anormalidade, deambulando sem auxílio, não apresentou crise epilética
durante o exame pericial, (iv) há aptidão para exercer a atividade de ajudante de manutenção
asfáltica, não havendo elementos técnicos que evidenciem incapacidade, (v) apresenta
histórico de AVC hemorrágico em 2007, de origem hipertensiva, sendo tratado
cirurgicamente, evoluindo com epilepsia secundária com excelente resposta à medicação
anticonvulsivante, (vi) não apresenta déficits neurológicos, com cognição e linguagem
preservadas, deambulando sem auxílio e independente para suas atividades cotidianas, (vii)
não há limitação neurológica que o impeça de desempenhar sua atividade habitual e (viii) não
há limitação funcional que o impeça de desempenhar sua atividade habitual.
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Como se observa, a perícia judicial concluiu que o autor, embora fosse portador
de epilepsia focal sintomática pós AVC hemorrágico, apresentou boa resposta à medicação
anticonvulsivante e não apresentou déficits neurológicos posteriores, mantendo a cognição e
linguagem preservadas, deambulando sem auxílio e com independência para suas atividades
cotidianas.

Da mesma forma, o laudo datado em 28/5/2018, emitido apenas um mês depois
da perícia administrativa, informou que a parte autora obteve excelente resposta à medicação
anticonvulsivante há quase dois anos, estando assintomático desde 2016. Desse modo, em
2017, a medicação foi retirada de forma gradual, sendo retirada em dez/2017. No entanto, a
partir de então, o autor relatou crises de vertigem rotatória, que só melhoram com o uso de
lamotrigina. Assim, foi retomado o uso do medicamento (lamotrigina 25mg) e mantido o uso
oral contínuo de fenitoína 100mg.

Percebe-se que o esquema medicamentoso adequado foi encontrado pelo
médico assistente da parte autora. As medicações em questão foram capazes de estabilizar os
episódios de crise durante seu uso, o que implicou a ausência de sintomas por quase dois
anos. Portanto, tendo sido retomado o uso dos medicamentos, não se pode atestar que o
quadro atual seja de agudização das sequelas neurológicas, mesmo porque a perícia não
verificou qualquer alteração.

Além disso, o documento datado em 10/1/2019, que atesta que o autor não teria
condições para o trabalho, por apresentar sintomas como crises de nervos, cefaleia, insônia,
angústia, ansiedade, perda da autoestima e vertigem, constitui documento isolado, sem apoio
em outros laudos posteriores à cessação do benefício.

No mais, quanto aos pedidos de esclarecimentos e ao requerimento de nova
perícia na especialidade neurológica, nota-se, pela leitura do parecer do perito, que, além de
ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou
todas as questões de cunho médico pertinentes. As conclusões alcançadas pelo expert são,
inclusive, amparadas por um dos laudos particulares apresentados, que indicou boa resposta à
medicação em uso (Evento 1, LAUDO10, p.2).

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido
processo legal.

Ressalta-se que a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
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Por fim, registre-se que, havendo agravamento do estado clínico, o autor pode, a
qualquer tempo, requerer novamente o benefício, não se falando em coisa julgada. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000360466v21 e do código CRC ea384609.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5003434-19.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOCIMAR GAUDIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 41), o autor alega, em síntese, que (i) na
impugnação ao laudo pericial, foram apresentados quesitos complementares, necessários para
o esclarecimento da controvérsia, (ii) a ausência de respostas aos quesitos complementares
configura violação ao devido processo legal e cerceamento ao direito de defesa, (iii)  deve ser
anulada a sentença para possibilitar a complementação das respostas aos quesitos,  (iv)
encontra-se incapacitado para exercer qualquer atividade laborativa de forma permanente,
principalmente a atividade habitual de gesseiro, (v) o perito confirmou as doenças na resposta
ao quesito 3 e comprova a incapacidade para o trabalho após a cessação do benefício (quesito
12), (vi) a atividade habitualmente exercida exige plenas condições físicas e metabólicas, com
empenho de esforços físicos, posturas inadequadas e movimentos repetitivos, (vii) a
incapacidade não advém apenas da neoplasia, mas também das patologias de ordem
ortopédica, (viii) é portador de tendinopatia supraespinhal, (ix) a documentação particular
comprova as doenças narradas na inicial, (x) o laudo pericial limita-se a confirmar que possui
as referidas doenças, mas que elas não resultam em incapacidade e (xi) possui baixa
escolaridade. 

Contrarrazões do INSS (Evento 44).

DATA DE NASCIMENTO: 11/3/1965 (54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: gesseiro.

DOENÇA: histórico de neoplasia maligna de orofaringe e osteorradionecrose.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 25/5/2018, alegando que, por ser portador de
nEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER DE OROFARINGE), COM PERDA DOS DENTES E
BAIXA ACUIDADE VISUAL, ALÉM DE TENDINOPATIA SUPRAESPINHAL E
OUTRAS DOENÇAS ORTOPÉDICAS, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de gesseiro. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 3/8/2015 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 25/11/2014 a
3/8/2015 (Evento 18, OUT2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudo, datado em 1/3/2018, atestando dor intensa no ombro direito, associada
à diminuição de força e limitação de elevação, com testes de Jobe e Neer positivos, com
solicitação de afastamento de funções laborativas por 120 dias, para tratamento
medicamentoso e fisioterápico (Evento 1, LAUDO7, p.1).

(ii) laudo, datado em 10/11/2016, atestando quadro de tendinopatia
supraespinhal e bursopatia de grau leve, porém sem melhora com o tratamento
medicamentoso, com orientação de fisioterapia e afastamento temporário de esforços
extremos (Evento 1, LAUDO7, p.3).

(iii) ultrassonografia do ombro direito, datada em 5/8/2016, atestando que seria
portador de tendinopatia do supraespinhal e bursopatia de grau leve (Evento 1, LAUDO7,
p.4).

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, LAUDO7, p.5-19) são
contemporâneos ao período em que o autor recebeu o benefício por incapacidade, sendo
insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à época do pedido de
restabelecimento do auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 3/8/2018, por médico
especialista em Oncologia, concluiu que o autor, embora fosse portador de histórico de
neoplasia maligna de orofaringe, não estava incapacitado para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) o autor é portador de neoplasia maligna de orofaringe
(carcinoma de células escamosas na região amigdalina esquerda) diagnosticada em
26/9/2014, (ii) efetuou tratamento radioquimioterápico, com término em 27/4/2015, (iii) em
7/6/2018, foi submetido a tratamento cirúrgico para correção de fratura patológica na
mandíbula, (iv) ao exame pericial, apresentou-se livre da doença base, (v) a avaliação foi
baseada nos laudos e exames apresentados, além do exame físico realizado durante o exame
pericial, (vi) o exame anátomo-patológico de 26/9/2014 confirmou o carcinoma com células
escamosas na região amigdalina esquerda e o laudo de 17/7/2018 relatou a doença e o
tratamento efetuado, (vii) o autor tem aptidão para exercer sua atividade habitual de gesseiro,
(viii) apresentou-se ao exame pericial em bom estado geral, deambulando normalmente, com
boa dicção, corado, eupneico e hidratado, com relato de estar efetuando alimentação líquido-
pastosa, por ter efetuado cirurgia na mandíbula, com pescoço livre de linfonodomegalias e
sem lesão em atividade à oroscopia, (ix) ao exame pericial, não foram constatadas limitações
funcionais que impeçam o desempenho da atividade habitual de gesseiro, (x) o autor pode
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andar, subir escadas, carregar peso, ficar em pé e trabalhar sentado, (xi) não há risco de
agravamento do quadro clínico, pois se apresentou em bom estado geral, sem sinais, sintomas
ou exames que comprovem doença em atividade, (xii) pode-se considerar o período entre
26/9/2014 a 7/6/2018 como período da incapacidade temporária, (xiii) o tratamento para a
neoplasia apresentada em 26/9/2014 foi concluído em 27/4/2015, (xiv) efetuou tratamento
cirúrgico em 7/6/2018 para correção de fratura patológica da mandíbula, por ter apresentado
osteorradionecrose, consequente ao tratamento, e (xv) ao exame pericial,  apresentou-se
recuperado e apto ao labor.

Na resposta ao quesito 12, referida pelo autor em suas razões recursais, consta o
seguinte:

12. Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se
houve incapacidade para o trabalho no passado? Em qual período? 

Sim. Podemos considerar o período entre 26/09/2014 a 07/06/2018 como o período da
incapacidade temporária.

No entanto, considerando que a informação contrariava as conclusões
do parecer como um todo, foi determinado que o perito prestasse esclarecimentos (Evento
23), tendo o magistrado em seu despacho exarado a seguinte conclusão:

  "(...) a impressão que se tem é a de que o autor recuperou sua capacidade laboral após ser
submetido a tratamento radioquimioterápico, o qual, por isso mesmo, foi encerrado em
27/04/2015. E, após, em 07/06/2018, o autor voltou a ficar incapaz incapaz, dessa vez devido a
tratamento cirúrgico a que foi submetido para correção de fratura patológica em mandíbula"
(...). 

Confirmando o entendimento do juízo, o perito esclareceu que (Evento 26): 

Sim, o autor terminou o tratamento em 27/04/2015. Em 03/08/2015, após 3 meses do término
do tratamento, não apresentou lesão oncológica em atividade, portanto recuperado e apto. Em
07/06/18, foi submetido a tratamento cirúrgico para correção de fratura patológica em
mandíbula, estando incapacitado temporariamente por um período de 60 (sessenta dias) até a
sua recuperação. Ao exame pericial se apresentou recuperado e apto, livre de doença de base.

Assim, como se observa, o autor passou por dois períodos diversos de
incapacidade: o primeiro deles em decorrência do tratamento oncológico, quando gozou de
auxílio-doença (25/11/2014 a 3/8/2015), e o segundo em razão de procedimento cirúrgico
para correção de fratura patológica na mandíbula, consequência do tratamento
radioquimioterápico, permanecendo inapto entre 7/6/2018 e 7/8/2018 (60 dias para a
recuperação, conforme a análise do perito).

Ocorre que consta, nos autos, laudo médico, datado em 1/3/2018, atestando a
existência de dor intensa no ombro direito, associada à diminuição de força e limitação de
elevação, com testes de Jobe e Neer positivos, com solicitação de afastamento de funções
laborativas por 120 dias, para tratamento medicamentoso e fisioterápico (Evento 1,
LAUDO7, p.1).

Assim, pode-se concluir pela incapacidade de 1/3/2018 a 7/8/2018. 
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A respeito dos laudos datados em 2016, cumpre registrar que atestam a
existência de tendinopatia do supraespinhal e bursopatia em GRAU LEVE, ou seja, não
incapacitante. 

Dessa forma, nota-se que a inaptidão laboral não persistiu de forma ininterrupta,
ou seja, desde 2015. Quanto à incapacidade pelo tratamento oncológico, a perícia atesta que
não houve extensão para além do período do auxílio-doença, cessado em 3/8/2015. Quanto à
inaptidão pelo procedimento cirúrgico, houve, de fato, um período de incapacidade de
7/6/2018 e 7/8/2018, contudo o autor não contava com a necessária qualidade de segurado à
época. A incapacidade verificada em 1/3/2018, em razão de dor intensa no ombro, também
foi manifesta quando o autor não possuía a qualidade de segurado. 

O auxílio-doença foi cessado, de forma devida, em 3/8/2015 (Evento 18,
OUT2), pela recuperação da capacidade laboral do autor. Nesse contexto, não havendo
continuidade entre os dois momentos de incapacidade, percebe-se que a qualidade de
segurado do autor poderia estender-se, no máximo, até 15/10/2017, em razão do período de
graça previsto no art. 15, II, da Lei 8.213/1991 e da ampliação de 12 meses estabelecida pelo
§2º do referido artigo, em caso de comprovação de desemprego involuntário.

Portanto, no novo período de incapacidade, verificado em 2018, o autor não
contava com a necessária qualidade de segurado da Previdência Social.

Assim, diante das conclusões extraídas da documentação particular, afasta-se a
necessidade de realização de nova perícia judicial, sobretudo ao verificar-se que o laudo que
atesta o agravamento da patologia ortopédica foi elaborado em 2018, quando não mais
detinha o autor a qualidade de segurado, e indica incapacidade temporária por 120 dias. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Assim, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos e pelos
fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000343306v24 e do código CRC 7311be1e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5001968-53.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBERTO DANTAS DE MELLO FILHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 38), o autor alega, em síntese, que (i) é
acometido por crises de ansiedade, quadro psicótico, transtorno bipolar e depressão, causados
pelo uso prolongado de drogas, (ii) encontra-se impossibilitado até mesmo de sair de casa
desacompanhado, e faz uso de medicação controlada, (iii) os laudos médicos demonstram a
necessidade de afastamento do trabalho de forma definitiva, (iv) após a cessação do
benefício, não foi aceito pela empresa na qual laborava, pois estava constantemente sob efeito
de forte medicação, permanecendo desemparado e sem qualquer fonte de renda, no chamado
"limbo jurídico previdenciário", (v) trata-se de doença que se manifesta através de crises
repetitivas e imprevisíveis, (vi) após a perícia judicial, requereu a juntada de novos laudos
afim de comprovar o agravamento de seu estado de saúde, contudo, o magistrado negou o
pedido de apreciação desse laudo, (vii) suas atividades laborais requerem raciocínio lógico
perfeito, fator agravante para sua incapacidade.

Contrarrazões de Evento 41.

DATA DE NASCIMENTO: 17/06/1974 (atualmente com 45 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: analista de sistemas.

DOENÇA: síndrome de dependência.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 01/02/2019, alegando que, por ser portador de
perda de raciocínio e coordenação, irritação, depressão e estresse, decorrentes de vício em
drogas, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de
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analista de sistemas. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde
30/09/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 21/06/2017 a 30/09/2018
(Evento 5).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 10/09/2018, atestando que é portador de transtorno
depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos, e necessita de
afastamento do trabalho por tempo indeterminado.

(ii) Laudo médico, datado em 23/10/2018, atestando que é portador de
transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, e
apresenta incapacidade total para o trabalho.

(iii) Laudo médico, datado em 30/01/2019, atestando que é portador de
transtornos mentais e comportamentais em virtude de síndrome de dependência de
canabinoides, além de transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo, e necessita do
afastamento definitivo do seu trabalho atual ou de outra atividade laboral.

A perícia judicial (Evento 22), por sua vez, elaborada em 30/04/2019, por
médica especialista em psiquiatria, concluiu que o autor, embora fosse portador de
transtornos mentais e comportamentais em virtude do uso de múltiplas drogas, não estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o periciando é portador de síndrome de dependência,
com transtornos mentais e comportamentais em virtude do uso de múltiplas drogas, (ii) a
perícia foi baseada em anamnese, exame psíquico e nos laudos médicos apresentados, (iii) o
examinado se encontra lúcido e orientado globalmente, com inteligência preservada,
apresenta pensamento agregado, coerente, sem alterações de curso, forma ou conteúdo, não
possui sintomatologia psicótica, (iv) o paciente relata estar abstinente de múltiplas
substâncias há um ano, permanecendo, no entanto, com o uso da maconha, mantendo
medicação há alguns meses, (v) o periciando consegue ter vontade própria e exprimir sua
vontade, (vi) o autor não corre risco de acidentes se continuar exercendo a atividade habitual,
considerando a natureza da sua função, (vii) o paciente faz uso de antipsicótico,
antidepressivo e estabilizador de humor, como tratamento de manutenção, tais medicamentos
não causam efeitos colaterais incapacitantes, (viii) não é possível confirmar se houve
incapacidade para o trabalho no passado, (ix) o autor tem aptidão para o exercício de suas
atividades habituais, pois não há sintomatologia incapacitante.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 30) aduzindo que a perita teria emitido parecer contrário aos
laudos médicos anexados aos autos, que atestam, inclusive, a perda irreversível de memória e
raciocínio normal, além de afirmar que a doença da qual é portador se manifesta através de
crises repetitivas e imprevisíveis, sendo impossível seu retorno ao trabalho. 

Concomitantemente, apresentou laudo médico, datado em 24/06/2019,
reafirmando que é portador de  transtorno psicótico residual ou de instalação tardia, em
virtude do uso de opiáceos por muitos anos, quadro acompanhado de perda da memória e do
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raciocínio normal, é portador, ainda, de  transtorno de ansiedade generalizada, e faz uso de
antipsicótico, ansiolítico e indutor do sono, necessitando de afastamento definitivo de
qualquer atividade laborativa.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Pela leitura do parecer da perita, nota-se
que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados
e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes. 

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Em que pese tais documentos
indiquem as doenças das quais o autor é portador, assim como sua incapacidade para o
trabalho, resta claro, na perícia judicial (Evento 22), que o tratamento medicamentoso surte o
efeito necessário à manutenção de sua capacidade, percebe-se, ainda, que o autor relata estar
há um ano abstinente de múltiplas substâncias.

Ademais, o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por
si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não
se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000349797v23 e do código CRC 35bd1aed.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5000378-66.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 70), a autora alega, em síntese, que (i) a
sentença julgou improcedente o pedido por entender que não houve comprovação da
qualidade de segurada especial, na atividade de pescadora, (ii) ficou comprovado, por meio
do depoimento pessoal e da oitiva das testemunhas, que exerceu atividade como pescadora,
embora sua principal função fosse destinada à venda do pescado, o que não descaracteriza a
primeira atividade, mas apenas indica que exercia função diferente, (iii) vendia e limpava os
peixes que seus familiares pescavam, (iv) a função de pescar normalmente era dos homens da
família e as tarefas de limpar e vender eram das mulheres e (v) a perícia confirmou que é
portadora de hanseníase.

Contrarrazões do INSS (Evento 75).

DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1997 (22 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pescadora artesanal (alegação autoral). 

DOENÇA: hanseníase.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 20/6/2018, alegando que, por ser portadora
de hanseníase, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual
de pescadora artesanal. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 4/5/2018
(DER).
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O benefício foi indeferido administrativamente em razão da ausência de
comprovação da qualidade de segurada (Evento 1, INDEFERIMENTO3). A sentença, por
sua vez, manteve a decisão administrativa, entendendo que o trabalho habitual da autora
consistia apenas na venda dos peixes, que eram pescados por seus familiares, o que
desconfiguraria o exercício da atividade de pesca em regime de economia de
subsistência. Além disso, a sentença observou que não houve qualquer prova documental do
trabalho como segurada especial no período de carência.

O art. 55, §3º, da Lei 8.213/91 estabelece que "a comprovação do tempo de
serviço para os fins desta Lei [...] só produzirá efeito quando for baseada em início de prova
material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto
na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento".

Portanto, destaca-se que, assim como se exige a apresentação de início de prova
material para fins de comprovação da atividade rurícula, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal (Súmula 149/STJ), a atividade pesqueira deve estar amparada
por início de prova material, a ser corroborado pela prova testemunhal colhida.

No caso dos autos, embora tenha sido colhido o depoimento da autora e de duas
testemunhas, todos transcritos na sentença (Evento 65), não foram apresentados quaisquer
documentos referentes à atividade pesqueira que pudessem servir como início de prova
material, a ser corroborada pela prova testemunhal colhida nos autos.

Diante disso, deve ser mantida a sentença, tendo em vista a falta de
comprovação da qualidade de segurada especial, diante da ausência de início de prova
material.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000357704v9 e do código CRC 0ee29392.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5000344-63.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS MARQUES CASSIMIRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 37), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de transtornos psicóticos agudos e transitórios, transtorno afetivo bipolar (episódio
atual grave com sintomas psicóticos) e episódios depressivos, (ii) a perícia, embora tenha
identificado as doenças, informou que não houve comprovação de que seriam incapacitantes,
(iii) há alguns anos sofre de crises convulsivas generalizadas, epilepsia, transtornos
psiquiátricos com quadro depressivo severo, transtorno de humor, perda do prazer e interesse
social, ansiedade, pensamentos obsessivos, compulsão, insônia, desmaios, isolamento social,
baixa autoestima, distúrbios de memória e alterações de conduta, com necessidade de cuidado
de terceiros, (iv) recebeu benefício por cerca de seis anos, (v) não houve qualquer melhora do
quadro, (vi) houve equívoco na perícia, sendo necessária a avaliação médica especializada e
(vii) houve cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença para a realização de
esclarecimentos ou a determinação de nova perícia com especialista.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 42).

DATA DE NASCIMENTO: 2/9/1960 (atualmente com 59 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: costureira.

DOENÇA(S): episódios depressivos, trastorno afetivo bipolar (episódio atual depressivo
grave, com sintomas psicóticos) e transtornos psicóticos agudos e transitórios.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 31/1/2019, alegando que, por ser portadora
de crises convulsivas generalizadas, epilepsia, transtornos psiquiátricos com quadro
depressivo severo, transtorno de humor e perda do prazer e do interesse social, estaria total
e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de costureira. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 19/6/2018 (DER). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 19/9/2003 a 19/11/2003, 19/4/2007 a 22/7/2007, 18/7/2007 a
24/7/2013 e 17/10/2014 a 30/6/2016 (Evento 7, OUT1).

Registre-se que os documentos apresentados pela autora com a inicial  (Evento
1, LAUDO8, Evento 1, RECEIT9 e Evento 1, ATESTMED10) são todos contemporâneos ao
período em que recebeu o benefício por incapacidade, sendo datados entre 2008 e 2013, o que
os torna insuficientes para a comprovação da  permanência do estado incapacitante à época
do pedido de auxílio-doença ora em exame. 

A perícia judicial (Evento 21), por sua vez, elaborada em 28/3/2019, por médico
especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora, embora fosse portadora de
episódios depressivos, trastorno afetivo bipolar (episódio atual depressivo grave, com
sintomas psicóticos) e transtornos psicóticos agudos e transitórios, não estava incapacitada
para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixa de depressão, (ii) é portadora
de episódios depressivos, trastorno afetivo bipolar (episódio atual depressivo grave, com
sintomas psicóticos) e transtornos psicóticos agudos e transitórios, (iii) durante a perícia, não
foi identificada patologia incapacitante para a atividade laboral, (iv) durante a perícia, não foi
apresentado nenhum documento médico novo, (v) foi feita uma avaliação com base nos
documentos do processo, considerando-se o laudo médico emitido em 26/8/2013, que
informa trastorno afetivo bipolar (episódio atual depressivo grave, com sintomas psicóticos) e
trantornos psicóticos agudos e transitórios, além do receituário médico datado em 5/12/2018,
atestando trastorno afetivo bipolar (episódio atual depressivo grave, com sintomas
psicóticos), (vi) a autora está realizando tratamentos, (vii) ao exame psíquico, apresentou-se
com autocuidados preservados, cooperativa, orientada auto e halopsiquicamente, com
consciência do eu sem alterações no momento, com memória imediata recente e remota sem
alterações, normobúlica, normotenaz e normovigil, com pensamentos com curso, forma e
conteúdo normais, com humor sem alterações, com afeto congruente, ressoante e modulado,
com sensopercepção no momento sem alterações, com psicomotricidade sem alterações, com
pragmatismo preservado, com crítica do estado mórbido preservada, com inteligência sem
realização de testes formais, mas com aparente normalidade e (viii) a autora não soube
informar os medicamentos que utiliza e não existe nos autos receituário atual que pudesse
comprovar o uso de medicamentos.

Como se observa, a perícia judicial não identificou incapacidade para a
atividade habitualmente exercida pela autora, como costureira. Além disso, embora tenha
atestado que ela seria portadora de episódios depressivos, trastorno afetivo bipolar (episódio
atual depressivo grave, com sintomas psicóticos) e transtornos psicóticos agudos e
transitórios, o perito informou que não restou comprovado que as patologias ocasionam
incapacidade atualmente.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 77



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 377/466

5000344-63.2019.4.02.5002 500000368681 .V9 JESX51415© JES10515

Da mesma forma, não existem registros de laudos médicos particulares atuais
que informem a persistência do estado incapacitante. Os documentos apresentados são
contemporâneos aos períodos em que houve recebimento de auxílio-doença e, portanto,
mostram-se insuficientes para demonstrar que o quadro psiquiátrico encontra-se em fase de
agudização no momento.

Registre-se que há apenas um receiturário médico (Evento 1, RECEIT9, p.1),
datado em 22/6/2018, que informa o uso de Carbolitium (carbonato de lítio - 300mg), duas
vezes ao dia, e o uso de Zolpidem (hemitartarato de zolpidem - 10mg) e  Loredon (cloridrato
de trazodona - 50mg) ao deitar. No entanto, não há laudo que acompanhe o receituário
informando a inaptidão laboral.

Desse modo, nota-se que o controle do transtorno bipolar e dos episódios
depressivos tem sido feito por meio do esquema medicamentoso em questão, o qual se mostra
adequado atualmente, uma vez que não existem registros de agravamentos da doença ou
permanência da incapacidade verificada nos intervalos anteriores de concessão de benefício
previdenciário.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito.

No caso, embora as enfermidades das quais a autora é portadora sejam
complexas, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora. Além disso, os documentos
particulares são insuficientes para gerar dúvida razoável quanto à permanência do estado
incapacitante, posto que, conforme já mencionado, há apenas um receituário médico
atualizado (2018), sendo os demais documentos contemporâneos ao recebimento de auxílio-
doença.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício específico na perícia realizada no curso da
instrução. Trata-se, portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no
inconformismo pelo caráter desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Assim, deve ser mantida a sentença proferida por seus próprios fundamentos e
pelos fundamentos ora expostos.
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000368681v9 e do código CRC 5c52f6a2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 0037991-73.2016.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GENIVALDO DE ALMEIDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 62), o autor alega, em síntese, que (i) 
atualmente trabalha com a produção autônoma de sabão, (ii) sofreu acidente com queda de
escada, em sua residência, ao consertar a caixa d'água, (iii) teve uma ruptura no ombro direito
em mar/2015, (iv) recebeu benefício por incapacidade até 4/8/2016, (v) a dificuldade para o
labor permanece, uma vez que exerce trabalhos braçais, como limpeza de quintal, com
instrumentos como enxada, foice, facão e tesoura para poda, (vi) a perícia judicial se baseou
apenas nas constatações do exame físico, desconsiderando o histórico médico e os diversos
exames que comprovam a existência de tendinopatia do manguito rotador, (vii) quanto às
grafias diferentes no laudo médico do Dr. Nelson Elias, o atendimento foi realizado na Santa
Casa de Vitória, local onde os médicos são acompanhados por residentes, sendo que pode ter
ocorrido do requerente ter sido atendido por um dos acadêmicos que acompanham o médico
principal, (viii) a questão poderia ser resolvida oficiando o profissional para prestar
esclarecimentos, por meio de perícia grafotécnica ou por ofício para que o prontuário médico
fosse enviado para a confirmação das datas, (ix) o laudo pericial foi impugnado
anteriormente, (x) há necessidade de anulação da sentença e realização de nova perícia
médica, (xi) os laudos particulares comprovam o estado incapacitante e (xii) conta com 57
anos de idade e é analfabeto.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 65).

DATA DE NASCIMENTO: 10/11/1961 (58 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: produtor autônomo de sabão.

DOENÇA: tendinopatia do manguito rotador.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 7/12/2016, alegando que, por ser portador de
tendinopatia do manguito rotador, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de produtor autônomo de sabão. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 4/8/2016 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
30/7/2015 a 4/8/2016 (Evento 8, OUT15, p.3).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, OUT9, p.5), datado em 21/9/2016, atestando queixa de dor
no ombro direito após queda há um ano; ao exame, apresenta dor intensa incapacitante, com
limitação de movimento e testes irritativos do manguito positivos; a ressonância do ombro
direito apontou tendinopatia do manguito rotador (supra e infraespinhal) e lesão labral, sendo
solicitada avaliação de incapacidade.

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, OUT8, Evento 1, OUT9, p.1-
4 e Evento 1, OUT10) são contemporâneos ao período em que o autor recebeu o benefício
por incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à época do
pedido de restabelecimento do auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 30), por sua vez, elaborada em 6/10/2017, por médico
especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que o autor não estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor conta com ensino primário completo,
trabalhava como ajudante de montagem na empresa Sotrel e já trabalhou como jardineiro, (ii)
relatou queda de altura em março de 2015, com trauma no ombro direito, (iii) o laudo médico
de 19/4/2016 indica ruptura do supraespinhoso do ombro direito, (iv) o laudo médico de
21/9/2016 atesta história de trauma há um ano, com ressonância evidenciando tendinopatia do
supra e infraespinhal e lesão labral, (v) os dois laudos possuem diferentes formas de grafia,
com os mesmos dizeres e carimbados sempre com o carimbo do Dr. Nelson Elias, todos do
ano de 2016, mas com datas diferentes, (vi) fez 20 sessões de fisioterapia em jun/2015, (vii)
passou por amputação traumática da falange distal do 3º e 4º quirodáctilos do lado direito no
ano de 1997, (viii) ao exame físico, apresentou-se em bom estado geral, deambulando sem
déficit, subindo e descendo da maca agilmente, sem sinais de tendinopatia do ombro direito,
com funcionalidade normal, calosidade palmar, com força preservada e testes especiais do
ombro negativos, (ix) no momento, há aptidão para a atividade habitual de ajudante de
montagem (informada pelo autor), pois não apresenta limitação e não há quadro álgico
associado, (x) não existem limitações funcionais, (xi) não há como precisar uma data de
início da incapacidade, pois não havia documentação comprobatória, apenas o relato do autor
afirmando que sofreu uma queda em março de 2015 e (xii) a primeira documentação
comprobatória apresentada foi de junho de 2015, afirmando tratamento fisioterápico para a
lesão, e, como descrito no item 03, havia vários laudos com o carimbo do mesmo médico,
mas com a grafia diferente e sempre com os mesmos dizeres, o que de certa forma diminui a
validade destes.

Posteriormente, em esclarecimento aos quesitos complementares formulados
pelo juízo (Evento 77), o perito informou o seguinte:
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a) Com base nos laudos dos exames de fls. 15 e 27/28, é possível confirmar que
o autor sofreu lesão no ombro direito e se a lesão sofrida foi incapacitante em
determinado período? 

As alterações encontradas aos exames de imagem em geral nem sempre
correspondem a manifestação clínica, podem haver divergências clínico-
radiológicas, sendo o exame físico crucial para a definição do quadro. E como
respondido no item 3 do laudo inicial houve diferentes formas de grafia, sempre
com os mesmos dizeres, utilizando-se o carimbo do Dr. Nelson Elias no ano de
2016, o que não dá para confirmar a veracidade dos fatos. 

b) Caso positivo, é possível estimar até em que momento o autor esteve
incapacitado para o trabalho? ou não sendo possível precisar tal data, qual
seria o tempo usual de recuperação (por meio de cirurgia, repouso e/ou
fisioterapia) para esse tipo de lesão? 

Não é possível confirmar se o autor esteve incapacitado em algum momento
pelos motivos descritos no item anterior. O que se pode afirmar é que durante a
perícia médica realizada, o autor não apresentava sinais ou sintomas da referida
doença, estando apto laborativamente.

Como se observa, a perícia judicial constatou que o autor não apresenta,
atualmente, sinais de tendinopatia do ombro direito, contando com funcionalidade normal,
sem limitações ou quadro álgico associados. Sendo assim, o perito atestou a capacidade para
suas atividades habituais.

Registre-se que a aptidão foi atestada para a função de ajudante de montagem,
atividade há muito não exercida pelo autor, que, em sua inicial, relatou que trabalha como
produtor autônomo de sabão. De qualquer forma, considerando que não foram encontradas
quaisquer limitações funcionais pela perícia, também não haveria prejuízo em relação ao
trabalho efetivamente desenvolvido. 

Pontua-se ainda que, em razões recursais, a parte autora alega que sua função
envolve atividades braçais, como a limpeza de quintal, com instrumentos como enxada, foice,
facão e tesoura para poda, dando a entender que exerceria a profissão de jardineiro. Contudo,
a atividade de jardineiro se trata apenas de experiência laboral pregressa, de acordo com o
apontado pela perícia, não havendo motivos para que seja considerada, uma vez que a
atividade habitual atual, conforme já referido, é a de produtor autônomo de sabão.

Quanto aos laudos particulares emitidos em nome do mesmo profissional,
porém com grafias diferentes (Evento 1, OUT9, p.1-3 e p.5), o que foi apontado pela perícia
judicial, observa-se que não houve impugnação específica do INSS sobre a validade dos
documentos. De todo modo, nota-se que apenas um dos referidos laudos é posterior à data de
cessação do benefício previdenciário, ocorrida em 4/8/2016.

Assim, havendo apenas um laudo médico contemporâneo ao período que se
seguiu à cessação do auxílio-doença (Evento 1, OUT9, p.5), percebe-se que não existem
provas suficientes para infirmar as conclusões periciais. O próprio documento, embora mais
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recente, se baseia no exame de ressonância magnética elaborado em abr/2016 para extrair
suas conclusões, período no qual o autor ainda encontrava-se em gozo de benefício por
incapacidade.

Quanto ao requerimento de nova perícia médica, ressalta-se que o perito, em seu
parecer, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões de
cunho médico pertinentes. Inclusive, foram solicitados esclarecimentos ao expert (Evento
42), que os respondeu em seguida (Evento 46), como descrito anteriormente. Os quesitos
complementares foram solicitados pelo próprio juízo, uma vez que, ao contrário do que alega
o autor em suas razões recursais, não houve qualquer impugnação ao laudo pericial, mas
apenas petição registrando ciência de seu conteúdo (Evento 40).

Dessa forma, tratando-se de inovação recursal e sendo desnecessária a 
realização de novo exame pericial com base nas demais provas acostadas aos autos, rejeita-se
a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da sentença, não se vislumbrando o
alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal.

No mais, quanto aos documentos apresentados após a perícia (Evento 49),
salienta-se que, não tendo sido observada incapacidade laborativa pela avaliação judicial, não
há que se falar em continuidade do estado incapacitante desde a cessação do benefício.
Assim, caso o autor tenha passado por novo período de incapacidade, há necessidade de se
realizar novo requerimento administrativo, sobretudo porque a cessação do benefício anterior
ocorreu em ago/2016, enquanto os novos documentos são de dez/2018 e jan/2019, devendo
ser avaliados pela própria autarquia, caso o autor realmente considere que se encontra incapaz
e proceda ao novo pedido.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000361879v15 e do código CRC abf7f6fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
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RECURSO CÍVEL Nº 0013887-89.2017.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLENE BETZEL FERNANDES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 87), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de epilepsia e discopatia degenerativa, (ii) o laudo pericial atestou que as patologias
não geram incapacidade laboral, embora tenha pontuado que ela deve se submeter a
tratamento por toda a vida (quesito 15), (iii) é portadora de doença que a incapacita para o
trabalho, sem previsão de cura, (iv) apresenta alterações importantes no exame clínico e nos
documentos médicos, sem condições de retorno ao trabalho, (v) os documentos particulares
atestam a realização de tratamento médico e o uso de medicamentos, além da ausência de
condições para exercer as atividades de trabalho rural, (vi) as crises epilépticas são repentinas
e inesperadas, ocasionando a perda da consciência, (vii) teve grande parte da virilha e das
pernas queimadas, em decorrência de acidente motivado por uma crise súbita,  (viii) foram
juntadas aos autos fotos das sequelas do acidente e (viii) desempenha atividades rurais de
plantio de café em terreno de topografia acidentada, com maiores riscos de quedas e fraturas. 

Contrarrazões do INSS (Evento 92).

DATA DE NASCIMENTO: 7/10/1973 (46 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavradora.

DOENÇA: epilepsia e discopatia degenerativa.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 23/5/2017, alegando que, por ser portadora
de EPILEPSIA, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual
de lavradora. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 29/3/2016 (DER).
Não consta, nos autos, concessão pretérita de auxílio-doença. 
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, OUT6, p.3), datado em 17/3/2016, atestando que seria
portadora de epilepsia, em uso contínuo de medicação antiepiléptica, com dificuldade de
exercer suas atividades diárias.

(ii) laudo (Evento 19, OUT20), datado em 21/9/2017, atestando que seria
portadora de epilepsia de longa data, em tratamento clínico, encontrando-se impossibilitada
de exercer atividades de trabalho rural, com necessidade de benefício de auxílio-doença.

(iii) laudo (Evento 30, OUT24), datado em 12/1/2018, atestando relato de
epilepsia e uso de Gardenal, com solicitação de mapeamento cerebral, pelo relato de crises
convulsivas.

(iv) laudo (Evento 79, OUT46), datado em 27/2/2019, atestando a necessidade
de afastamento das atividades laborativas, por apresentar dor na coluna cervical e dor
incapacitante na coluna lombar; foram solicitados exames de raio-x da coluna cervical
(escoliose cervical, artrose, osteófitos marginais, retificação cervical e osteopenia), raio-x da
coluna torácica (cifoescoliose torácica, osteopenia e artrose) e raio-x da coluna lombar
(escoliose lombar, hiperlordose lombar, osteófitos marginais, osteopenia, artrose e alterações
degenerativas), com solicitação de afastamento para tratamento ortopédico.

A perícia judicial (Evento 66), por sua vez, elaborada em 24/8/2018, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de epilepsia e discopatia degenerativa, não estava
incapacitada para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) a autora relatou que possui problema na coluna há
muitos anos e que a piora da dor dificulta o trabalho, além de esclarecer que possui epilepsia,
negando que tem crises frequentes, (ii) ao exame físico, apresentou membros superiores e
inferiores com mobilidade preservada, sem edemas, com força preservada, com reflexos
tendinosos normorreativos e simétricos, com sensibilidade tátil preservada e teste de Neer
negativo, com mobilidade da coluna vertebral preservada e testes de Lasègue e Patrick
negativos, com marcha do tipo antálgica, mas deambulando sem auxílio, (iii)  a causa da
epilepsia é idiopática, enquanto a da discopatia é degenerativa, (iv) após a realização do
exame clínico / físico e da avaliação dos laudos médicos e exames, não há comprovação de
incapacidade para o exercício do último trabalho, (v) não se encontra incapaz, (vi) a autora
informou que realiza tratamento, (vii) o tratamento deve ser realizado por toda vida, a fim de
manter a estabilização e evitar a progressão da patologia, (viii) não há previsão para
realização de tratamento cirúrgico e (ix) o tratamento é oferecido pelo SUS.

Como se observa, a perícia identificou que a autora é portadora de epilepsia e
discopatia degenerativa, embora não tenha concluído pela inaptidão laboral. As crises
epilépticas foram, de fato, atestadas pelos laudos médicos apresentados nos autos. No entanto,
o laudo mais antigo relata que a autora faz uso contínuo de medicação antiepiléptica, o que é
reforçado por receituários datados em 2015 e 2016 (Evento 1, OUT6, p.6 e Evento 1, OUT6,
p.12).
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Nesse contexto, percebe-se que há um controle medicamentoso da doença,
apesar de os laudos informarem a impossibilidade de a parte autora exercer atividade rural.
Os documentos datados em 30/7/2015 e 17/3/2016, por exemplo, informam o uso de
fenobarbital (Gardenal), que atua como anticonvulsivante. Do mesmo modo, o laudo datado
em 12/1/2018 (Evento 30, OUT24) informa que a autora permanece em uso de Gadernal.

Portanto, considerando que os laudos não atestam a ineficácia da medicação,
mas, pelo contrário, mantêm seu uso para evitar as crises de epilepsia, nota-se que o quadro
clínico da autora se encontra estabilizado.

Quanto ao quadro ortopédico, percebe-se que não houve qualquer menção,  na
inicial, às diversas patologias elencadas no laudo datado em 27/2/2019 (Evento 79,
OUT46). Além disso, o referido documento particular foi o único apresentado na
especialidade de Ortopedia e foi confeccionado somente em 2019, embora a demanda tenha
sido ajuizada em 23/5/2017 e o requerimento administrativo seja de 29/3/2016. 

Dessa forma, havendo incapacidade atual resultante de problemas ortopédicos,
não relatados na inicial e desvinculados da doença em análise (epilepsia), a autora deve
proceder a um novo requerimento administrativo, para que a autarquia possa avaliar o quadro
em perícia administrativa.

Assim, deve ser mantida a sentença pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338699v14 e do código CRC 3a0cf838.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5000710-05.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ROBERTO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença à parte autora, desde a cessação indevida, com a ordem de que o benefício só
poderá ser cessado após a constatação da plena capacidade por perícia realizada,
independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação.

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese, que (i) a TNU, através
do PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (Tema 177) no sentido de que não
é possível o judiciário  determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o
início do processo, através da perícia de elegibilidade, (ii) deve cessar o auxílio-doença
independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, caso o
INSS constate que houve a recuperação de capacidade laborativa para a mesma função antes
exercida, (iii) a decisão recorrida também inverte a sistemática implantada pela Lei
13.457/2017, oriunda da conversão da Medida Provisória nº 767/2017, que estabelece a
obrigatoriedade de fixação de DCB e atribui ao segurado a iniciativa de solicitar a
prorrogação do benefício com data prevista de cessação, (iv) as mudanças no sistema de
benefícios do INSS permitem que o segurado realize facilmente pedido administrativo de
prorrogação de benefício concedido com DCB judicial, passando o segurado a ter a faculdade
de postular, nos 15 (quinze) dias anteriores à data fixada, a prorrogação do seu benefício (nos
mesmos termos do art. 304, §2º, I, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015),

Contrarrazões de Evento 35. 

VOTO

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 80



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 387/466

5000710-05.2019.4.02.5002 500000324341 .V11 JES10515© JRJ17255

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença
desde a cessação do benefício, devendo ela ser submetida ao processo de reabilitação
profissional para atividade compatível com o seu estado clínico. 

Quanto à fixação da DCB, a sentença recorrida deferiu o restabelecimento do
benefício pleiteado desde a sua cessação,  aduzindo que "somente podendo ser cessado após
a constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento
do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação".

Não obstante, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)
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Ora, o expert  não estimou prazo para a recuperação da plena capacidade
laborativa e, ante o imperativo legal de fixação de DCB, deve-se limitar a concessão do
benefício de acordo o prazo do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991.

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

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

 

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento  de auxílio-doença desde a sua cessação, que deverá ser
mantido, pelo menos, durante o período em que ela estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, sendo que, em qualquer das
situações acima, o benefício deverá ser mantido por 45 dias, contado, inclusive, a partir deste
julgado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324341v11 e do código CRC d3558928.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5001172-84.2018.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: SOLANGE MARIA TIAGO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 32) que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a concessão de auxílio-
doença desde 04/09/2018, com data de cessação do benefício (DCB) em 04/02/2020. Em suas
razões recursais (Evento 39), alega, em síntese, (i) que a sentença utilizou o tempo de atraso
na entrega do laudo pericial para a fixação da DCB do benefício; e (ii) que a decisão judicial
imputou ao INSS o ônus de pagar mais 04 meses de benefício, além da DCB estimada pelo
perito, em razão do atraso dele em entregar o laudo. Contrarrazões da parte autora (Evento
44).

DATA DE NASCIMENTO: 19/08/1963 (56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: doméstica

DOENÇAS: conforme laudo pericial (Evento 21), tendinopatia no ombro
direito, condropatia em ombro direito, bursite do ombro direito e discopatia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 14/09/2018 alegando que, por ser portadora
de graves enfermidades, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar sua
atividade laborativa habitual. 

A perícia judicial (Evento 21), por sua vez, elaborada em 21/11/2018, concluiu
que a autora é portadora de tendinopatia no ombro direito, condropatia em ombro direito,
bursite do ombro direito e discopatia, patologias que a incapacitam temporariamente para o
trabalho habitual desde 04/09/2018 (data de início da incapacidade - DII).

Ainda, na ocasião, estimou a douta médica, um prazo de 10 meses para
tratamento e recuperação da capacidade laborativa da parte autora.
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Pois bem.

A sentença prolatada, ao fixar a data de cessação da benesse reconhecida, assim
fundamentou:

Diante do exposto, fato é que na perícia judicial houve a comprovação da incapacidade
laborativa total e temporária da parte autora, ensejando a concessão do benefício de auxílio-
doença a partir de 04/09/2018 (data da incapacidade fixada pelo perito).

Por fim, no quesito nº 16, o perito, ao ser questionado acerca do tempo estimado para
tratamento da moléstia e recuperação da capacidade laboral da parte autora (§ 8º, do art. 60,
da lei 8.213/91), fixou o prazo de 10 (dez) meses. 

Nota-se que o perito demorou mais de 4 (quatro) meses para colacionar o laudo aos autos,
razão pela qual a demora do expert em apresentar o laudo em juízo deve ser levada em
consideração para a cessação do auxílio-doença.

 Sendo assim, tendo em vista a situação narrada, acredito que a data de cessação do
benefício deve ser fixada a partir de 10 (dez) meses da juntada do laudo pericial nestes autos
(até 04/02/2020). (gn)

Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, merece
acolhimento a tese aventada pela parte ré em seu recurso.

Assim, em consonância com as conclusões periciais, o benefício de auxílio-
doença deveria ter sua DCB fixada em 21/09/2019, ou seja, dez meses após a realização da
perícia judicial.

Contudo, importa registrar que se deve resguardar o direito da autora de
requerer a prorrogação administrativa do benefício, evocando-se o entendimento
consolidado no Enunciado n.º 120 do FOREJEF (Fórum Regional dos Juizados Especiais
Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo
se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser
estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado
realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Com isso, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste Acórdão, de modo que
haja tempo hábil para que a autora requeira a prorrogação da benesse, caso assim
deseje, sem que sofra prejuízo.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fixar a DCB em 45 dias a partir deste Acórdão. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000326170v3 e do código CRC 1bd343b5.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
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RECURSO CÍVEL Nº 0130321-73.2015.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS RAMOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 93) que
julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em
suas razões recursais (Evento 100), a autarquia requer, em síntese, (i) a fixação da DCB na
forma da lei previdenciária, a fim de que não seja obrigado a efetuar nova perícia
administrativa antes da cessação do benefício, no caso de o segurado não efetuar pedido de
prorrogação; (ii) aumento do prazo para cumprir a tutela para 45 dias; (iii) a revogação das
multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de má-fé ou arbitrariedade; e (iv)
na hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a redução de seus valores para o
montante adequado por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo. Contrarrazões da parte
autora (Evento 105).

DATA DE NASCIMENTO: 26/06/1956 (63 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇAS: artrose e carcinoma "in situ” do ânus e canal anal (tratado
cirurgicamente, com quimio e radioterapia adjuvantes).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 19/10/2015 alegando que, por ser portadora
de neoplasia maligna (câncer do ânus e do canal anal), estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar sua atividade laborativa habitual, tendo requerido a concessão de
benefício por incapacidade.

A perícia judicial (Evento 68), por sua vez, elaborada em 23/08/2018, concluiu
que a autora, sendo portadora de artrose e carcinoma "in situ” do ânus e canal anal
(tratado cirurgicamente, com quimio e radioterapia adjuvantes), estava parcial e
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definitivamente incapacitada para o trabalho habitual. Ainda, afirmou o jusperito, a
impossibilidade de a parte autora exercer qualquer atividade com esforço físico, bem como a
inviabilidade de reabilitação profissional.

À análise. Com efeito, note-se que não há nos autos elementos hábeis a infirmar
as informações prestadas pelo perito, que respondeu aos quesitos formulados de forma clara,
precisa e coerente.

Diante das conclusões periciais no tocante à natureza parcial e definitiva da
incapacidade laborativa da parte autora, bem como a impossibilidade de submetê-la ao
processo de reabilitação profissional, a sentença reconheceu que a autora faz jus à
aposentadoria por invalidez a partir da data da realização da perícia judicial. Assim, não
merece acolhimento o requerimento do INSS quanto à fixação da DCB.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no
valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por
dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

No mais, é razoável o prazo fixado na sentença para o cumprimento da tutela de
30 dias, ante a natureza alimentar do benefício pleiteado.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000348447v4 e do código CRC 36ecd2eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5001310-26.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: DULCINEA INACIO DA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença à parte autora, desde a cessação indevida, com o deferimento da medida
antecipatória de tutela e fixação do prazo de trinta dias para implantação do benefício, sem a
fixação de DCB (aduzindo que o benefício só poderia  ser cessado após a constatação da
plena capacidade por perícia realizada, independentemente de requerimento do segurado, ou
conclusão do procedimento de reabilitação).  

Em suas razões recursais (Evento 32), alega, em síntese, que deve haver fixação
de DCB, seja considerando o prazo de recuperação estimado pelo perito ou o prazo de 120
dias previsto na legislação previdenciária, conforme o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991.

 Contrarrazões de Evento 38.

VOTO

Quanto à fixação da DCB, nota-se que a perícia judicial constatou a existência
de incapacidade desde 18/12/2017, em razão de lombalgia, síndrome do Túnel do Carpo e
transtorno não especificado dos tecediso moles relacionados com o uso excessivo e pressão.
A incapacidade verificada, no entanto, possui natureza apenas temporária, com prognóstico
de melhora, porém sem previsão do tempo de tratamento a ser realizado. Todavia, em
resposta ao quesito 16 que indaga a respeito da estimativa de tempo de tratamento necessário
para que o autor se recuper e tenha condições de retornar ao labor habitual, o perito sugeriu o
prazo de 6 meses. 

A sentença recorrida deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DIB desde
a cessação indevida e DIP na data de sua prolação, "somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento
do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação".

Não obstante, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício. 
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Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 6 meses para a recuperação
da capacidade laborativa e, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a estimativa pericial,
em princípio, deve-se limitar a concessão do benefício em 6 meses a contar da data de
23/3/2019 (cessação administrativa).

Ressalve-se, porém, que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, a
data de recuperação estimada no laudo pericial já restará superada, uma vez que contada a
partir do exame pericial. Dessa forma, a fim de resguardar o direito do autor de requerer a
prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado
n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo
se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser
estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado
realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra
prejuízo.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe provimento para
fixar a DCB em 45 dias a partir deste acórdão. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000332595v7 e do código CRC d89f5130.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 83



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 397/466

5000252-88.2019.4.02.5001 500000338164 .V21 JESX51455© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5000252-88.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CELSO LUIZ DE FARIAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de manutenção de aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 41), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de severa limitação do membro superior direito, em decorrência de acidente de
trabalho há cerca de dez anos, (ii) a autarquia agiu equivocadamente ao negar o benefício,
tendo em vista que não se recuperou de sua condição de incapacidade para o trabalho, (iii)
suas moléstias são de caráter permanente, (iv) o fato de ter recebido o benefício de
aposentadoria por invalidez por quatro anos demonstra o reconhecimento, por parte do INSS,
da dificuldade de controle sobre suas doenças, (v) a vasta documentação médica apresentada
aos autos foi erroneamente desconsiderada, (vi)  possui 56 anos de idade, baixa escolaridade,
longo período fora do mercado de trabalho e é portador de doenças ortopédicas que o
limitam, (vii) o laudo médico pericial contradiz os documentos médicos particulares anexados
aos autos e (viii) não há possibilidade de o perito atestar a incapacidade por mero exame
físico e entrevista, sem analisar as condições pessoais. 

Contrarrazões do Evento 44.

DATA DE NASCIMENTO: 15/10/1962 (atualmente com 56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de operação.

DOENÇA: limitação de movimento no membro superior direito.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 09/01/2019, alegando que, por ser portador de
SEVERA LIMITAÇÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de auxiliar de operação.
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Requer a manutenção do benefício por incapacidade com data de cessação prevista para
12/01/2020. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 21/07/2002 a 26/02/2006
e 11/03/2008 a 26/02/2014 , e aposentadoria por invalidez desde 27/02/2014 (Evento 21).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 24/10/2018, atestando que possui história de
trauma no membro superior direito em virtude de acidente, com lesão articular no ombro
direito e lesão de plexobraquial direito, desenvolveu quadro de impotência funcional com
distesias, compatível com distrofia simpática reflexa; adquiriu severa limitação de
movimentos, além de ser portador de hérnia discal cervical em C3-C4, tendo necessidade de
afastamento do trabalho em caráter definitivo.

(ii) Laudo médico, datado em 14/11/2018, atestando quadro de dor e limitação
funcional do membro superior direito, por distrofia simpático-reflexa que se iniciou após
acidente de trabalho, adquirindo limitações de caráter permanente no membro superior,
devendo ser afastado das atividades laborativas.

(iii) Laudo médico, datado em 29/08/2018, atestando que foi submetido
à cirurgia do ombro direito, mantendo limitações no membro superior direito, além de ser
portador de discopatia degenerativa com abaulamento discal difuso, não possuindo condições
para o trabalho.

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 13/03/2019, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de PÓS-OPERATÓRIO DE TENODESE DE SUPRAESPINHAL E SUTURA DE
LABRUM GLENOIDAL E DISCOPATIA DEGENERATIVA LOMBAR, não estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o examinado possui arco de movimento de ombro
restrito com perda de 30 graus de rotação externa, (ii) paciente com musculaturas de deltoide
e trapézio tróficas e sem sinais de desuso, quadro incompatível com impotência funcional
alegada, com membro superior trófico e simétrico bilateralmente, (iii) o autor tem arco de
movimento de coluna lombar livre, com teste de Laségue negativo, (iv) a perícia foi baseada
no exame físico, laudo médico e exames complementares, (v) houve incapacidade temporária
pregressa, não sendo possível determinar as características da incapacidade nesse período, e
(vi) o paciente está apto ao labor habitual, uma vez que as alterações pós-operatórias
apresentadas não causam incapacidade para tanto. 

Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou a petição (Evento
25) aduzindo que (i) o perito realizou análises superficiais, sem levar em consideração suas
particularidades, a exemplo da atividade habitual, (ii) observando suas condições pessoais,
nota-se a idade avançada, além da dificuldade de retorno às atividades laborativas em virtude
de suas limitações, (iii) o perito responde de forma repetitiva os quesitos e sua análise não é
compatível com a realidade e (iv)  a perícia é contraditória aos diversos laudos médicos
apresentados nos autos.
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Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados. 

Não obstante, resta evidente que o labor habitual do autor consiste no manuseio
de pesadas máquinas de carga e descarga (Evento 24), trabalho que requer plenitude de força
e movimento nos braços. Contudo, observa-se, no laudo pericial, que o autor possui arco de
movimento de ombro restrito com perda de 30 graus de rotação externa, estando, desse modo,
incapacitado para sua atividade habitual.

Insta salientar que os documentos médicos apresentados, na inicial, também são
suficientes para atestar o alegado estado incapacitante. Os laudos são claros ao informar a
limitação de movimentos no membro superior direito, assim como o caráter definitivo da
incapacidade que acomete o autor.

Conclui-se, portanto, pela permanência da incapacidade laborativa, devendo ser
mantido o benefício de aposentadoria por invalidez.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a manutenção da aposentadoria por invalidez que ele recebe desde 27/2/2014, com
previsão de cessação em 12/1/2020. Deferimento da tutela provisória de urgência com base
em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do
benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que se abstenha de prosseguir
com o programa de cancelamento da aposentadoria a partir da intimação. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338164v21 e do código CRC e1a4dd2c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 0019719-78.2016.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: LUIZ CARLOS LAVANHOLE ROSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento de auxílio-doença à parte
autora desde 17/4/2014, com conversão em aposentadoria por invalidez a partir da prolação
da sentença.

Em suas razões recursais (Evento 58), a autarquia alega, em síntese, que (i) o
laudo pericial apontou incapacidade parcial, com possibilidade de reabilitação da parte autora
em outra função, (ii) a sentença afastou a possibilidade de reabilitação com base na Súmula
47 da TNU e (iii) a documentação acostada aos autos demonstra que o autor já foi reabilitado
para a função de almoxarife (perícia do dia 28/2/2014).

Contrarrazões da parte contrária (Evento 63).

DATA DE NASCIMENTO: 5/12/1973 (45 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: carpinteiro.

DOENÇA: hidrocefalia pós-traumática.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 14/6/2016, alegando que, por ser portador de
epilepsia, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de
carpinteiro. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 17/4/2014 (DCB).
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 15/7/2009 a 30/11/2010 e 3/3/2011 a
17/4/2014 (Evento 33, OUT27, p.1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):
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(i) laudo (Evento 1, OUT7, p.5), datado em 5/2/2016, atestando submissão
à derivação ventrículo peritoneal em 2009; atualmente, queixa-se de tonteira; a colocação de
válvula está funcionando; revisão "ok"; tomando Hidantal.

(ii) laudo (Evento 1, OUT7, p.5), datado em 29/1/2015, atestando submissão
à colocação de válvula de drenagem ventrículo-peritoneal, em 2009, por hidrocefalia; queixa
hoje de cefaleia e tonteira, não podendo trabalhar na sua profissão, que é carpintaria;
solicitação de nova tomografia computadorizada de crânio.

(iii) laudo (Evento 1, OUT7, p.6), datado em 30/1/2015, atestando o uso de
válvula de drenagem ventrículo-peritoneal, colocada em 2009, para hidrocefalia; queixa de
cefaleias frequentes e tonteira; não consegue trabalhar na sua profissão, que é carpintaria; a
tomografia de crânio atual mostra a válvula bem posicionada e funcionando; necessita de
afastamento do trabalho ou remanejamento para outra profissão que não tenha risco de altura,
por seis meses.

(iv) laudo (Evento 41, OUT32, p.1), datado em 2/3/2017, atestando que seria
portador de hidrocefalia pós-traumática, sequela de hemorragia subaracnoideia e sequela de
traumatismo intracraniano; foi vítima de acidente doméstico (queda de altura de 3 metros),
com politraumatismo; na evolução, apresentou hidrocefalia, com necessidade de derivação
ventrículo-peritoneal para controle da pressão intracraniana; com cirurgia em 2009 e
seguimento ambulatorial desde então; sem sequelas motoras, mas com sequelas psicossociais;
apresenta sequelas psicossociais e cognitivas (perda de memória, dificuldade de
concentração, cefaleia e tontura aos mínimos esforços); há perda da aptidão para o trabalho;
em seguimento continuado com neurocirurgião para derivação ventrículo-peritoneal e
controle de sequelas; mantido o uso de anticonvulsivante profilático (fenitoína e
fenobarbital); prognóstico funcional de invalidez definitiva.

(v) laudo (Evento 44, OUT34), datado em 23/11/2018, atestando traumatismo
cranioencefálico em 2009, com déficit mnésico desde então, dependente da ajuda de
terceiros; alerta, ativo, deambulando livremente, sem déficit motor focal, com déficit
cognitivo sequelar (hipomnésia anterógrada).

Registre-se que os demais documentos  (Evento 1, OUT7, p.9-14), datados entre
2013 e 2014, são contemporâneos ao período em que o autor recebeu o benefício por
incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à época do
pedido de restabelecimento do auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 24), por sua vez, elaborada em 15/12/2017, por
médico especialista em Neurologia, concluiu que o autor, embora fosse portador de
hidrocefalia pós-traumática, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor apresenta queixa de traumatismo crânio
encefálico, (ii) é portador de hidrocefalia pós-traumática, (iii) a causa provável da doença foi
um traumatismo, (iv) a doença incapacita o autor para a atividade habitual, (v) foi vítima de
TCE com hemorragia subaracnoide e hidrocefalia pós-traumática, com cateter de derivação
(DVP), apresentando limitação para atividades de risco, devido ao uso profilático de
anticonvulsivantes, e podendo ser reabilitado para atividades que não exigem esforços físicos
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excessivos, (vi) a limitação é permanente e parcial, (vii) a data provável de início da limitação
é maio/2009, conforme os laudos apresentados, (viii) a limitação remonta à data de início da
incapacidade, pois não houve agravamento do quadro pós-traumático, (ix) é possível afirmar
que a limitação existia entre a data da cessação administrativa e a realização da perícia
judicial, (x) o autor poderá ser reabilitado para outras atividades que não exigem esforço
físico, (xi) não necessita de assistência permanente de terceiro, (xii) foi realizado
procedimento cirúrgico para a correção da hidrocefalia pós-traumática, (xiii) há possibilidade
de controle após o procedimento cirúrgico e uso de medicamento profilático
anticonvulsivante, (xiv) apresenta lesão traumática cerebral, com hemorragia subaracnoide,
contusões frontotemporais, evoluindo com hidrocefalia do sistema ventricular e correção por
derivação ventrículo-peritoneal, (xv) o quadro é sequelar e não tem cura, (xvi) não possui
aptidão física para exercer a atividade habitual de carpinteiro e (xvii) existe limitação para
atividades de risco e esforço físico excessivo.    

Em resposta ao quesito complementar formulado pelo juízo, o perito atestou o
seguinte (Evento 49):

Aponte se há eficácia na reabilitação do autor para o cargo de almoxarife ou
se, em razão de suas limitações, há a necessidade de se realizar uma nova
reabilitação do autor. 

RESPOSTA: Sim. Conforme exame pericial realizado em 15 de dezembro de
2017, o autor vítima de TCE em maio de 2009, com hemorragia subaracnoide
apresenta hidrocefalia pós traumática com cateter de derivação (DVP), havendo
limitações para atividades de risco devido ao uso profilático na época de
anticonvulsivantes e também que evolvam trabalho braçal pelo quadro sequelar
(hidrocefalia), podendo ser reabilitado para outras atividades que não exigem
esforço excessivo como, por exemplo, almoxarife, citado acima.

A sentença concluiu que, embora o perito judicial tenha atestado que o autor
poderia ser reabilitado em outras atividades que não exigissem esforço físico, haveria
necessidade de se aplicar a Súmula 47 da TNU, que preceitua que "Uma vez reconhecida a
incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do
segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”. 

Nesse contexto, foram consideradas, na fundamentação, as condições pessoais
do autor, sobretudo seu grau de escolaridade, sua idade (45 anos), suas limitações
funcionais e as sequelas atestadas pelos laudos particulares (perda de memória, dificuldade de
concentração, cefaleia e tontura aos mínimos esforços), para afastar a possibilidade de
encaminhamento ao processo de reabilitação. Desse modo, determinou-se a implantação de
auxílio-doença desde a cessação administrativa, em 2014, com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez.

 No entanto, compulsando os autos, em especial os relatórios do SABI (Evento
33, OUT28), percebe-se que a parte autora já realizou processo de reabilitação, capacitando-
se para a função de almoxarife, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). 
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As limitações funcionais verificadas tanto pela perícia judicial quanto pelos
laudos particulares se relacionam a atividades que demandem esforços físicos, as quais
causariam prejuízos para o quadro neurológico do autor, por ser portador de hidrocefalia pós-
traumática, com histórico de crises epilépticas. Assim, o desempenho do cargo de almoxarife,
para a qual o autor foi reabilitado, mostra-se compatível com suas restrições, por não exigir o
empenho de força física.

Os próprios laudos particulares ressaltam que o autor não está capacitado para
trabalhar em sua profissão habitual, como carpinteiro, mas não atestam a incapacidade total
para qualquer função. 

O laudo datado em 30/1/2015 (Evento 1, OUT7, p.6), por exemplo, informa que
o autor apresenta queixa de cefaleias frequentes e tonteira; não consegue trabalhar na sua
profissão, que é carpintaria; a tomografia de crânio atual mostra a válvula bem posicionada
e funcionando; necessita de afastamento do trabalho ou remanejamento para outra profissão
que não tenha risco de altura.

O documento médico datado em 2/3/2017 (Evento 41, OUT32, p.1),  por sua
vez, aponta um prognóstico funcional de invalidez definitiva, mas não define que a inaptidão
seria referente a qualquer atividade. Além disso, o laudo relata sintomas como perda de
memória, dificuldade de concentração, cefaleia e tontura aos mínimos esforços. Porém,
conforme já mencionado, o autor foi reabilitado em atividade que não exige esforços físicos. 

Quanto à perda de memória e dificuldade de concentração, observa-se que o
laudo datado em 23/11/2018 (Evento 44, OUT34) indica, assim como o documento de 2017,
que há déficit mnésico desde a ocorrência do traumatismo craniano em 2009. No entanto, não
existem registros anteriores a 2017/2018 que mencionem os lapsos de memória, o que infirma
as observações dos laudos particulares mais recentes.

Portanto, considerando que o autor participou do processo de reabilitação
profissional da autarquia, encontrando-se apto para a função de almoxarife, compatível com
suas limitações funcionais para atividades que exijam esforços físicos, a sentença deve ser
reformada para determinar o cancelamento do benefício concedido.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar o cancelamento do benefício de aposentadoria por invalidez concedido à parte
autora, bem como para afastar a determinação de concessão de auxílio-doença no período de
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17/4/2014 até a data de prolação da sentença. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000365566v32 e do código CRC 9a9ed8be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:37
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RECURSO CÍVEL Nº 0004037-80.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ELIZETE DE SOUZA ABREU (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de auxílio-doença desde 15/7/2016,
convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em 24/4/2018.

Em suas razões recursais (Evento 62), a autarquia alega, em síntese, que (i) na
inicial, a autora alegou ser do lar e afirmou ser portadora de doença que a incapacita para o
exercício de sua atividade laborativa habitual, (ii) posteriormente, a autora afirmou que seria
auxiliar de serviços gerais, o que não corresponde à realidade, pois sua atividade é a de dona
de casa, como consta no SABI, e (iii) o laudo pericial atestou a capacidade da parte autora
para as atividades do lar.

Contrarrazões da parte autora (Evento 65).

DATA DE NASCIMENTO: 14/12/1951 (67 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: do lar.

DOENÇA: espondilodiscopatia lombar com histórico de fratura em múltiplas vértebras.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o INSS aduziu, em suas razões recursais, que a parte autora não exerce
a função de auxiliar de serviços gerais, mas sim atividades do lar. A própria autora confirma
que exerce as atividades do lar, de acordo com o informado no quesito 6 (Evento 15):

6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? 

Não possui ocupação, provedor de sua família é seu marido. Se responsabiliza apenas por
cuidar de sua casa segundo relato da própria periciada. Segundo a mesma nunca houve
histórico de atividade laboral da mesma . A periciada não trouxe sua carteira de trabalho.
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A perícia judicial, por sua vez, teria analisado que há capacidade para a referida
ocupação, conforme consta na resposta ao quesito 7 (Evento 15):

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? 

Sim. Pois apesar de possuir patologia de caráter degenerativo de aspecto crônico com
envolvimento de histórico traumático prévio, a periciada não possui ocupação definida
podendo fazer repouso em horários devidos e não necessita realizar nenhum tipo de atividade
incapacitante.

No entanto, após a determinação de esclarecimentos aos quesitos apresentados
pela parte autora (Evento 31), o expert relatou limitações incompatíveis com as atividades
desenvolvidas, uma vez que ela é portadora de espondilodiscopatia lombar com  histórico de
fratura em múltiplas vértebras, apresentando as seguintes restrições (quesito 1):

1. A requerente portadora da lesão/doença (espondilodiscopatia lombar com histórico de
fratura em múltiplas vértebras) tem capacidade de laborar perante a iniciativa privada? 

Sim, a depender do cargo. A periciada encontra-se incapacitada a realizar atividades
laborativas que envolvam os seguintes aspectos: andar por longos períodos e longos trajetos,
carregar pesos, manter-se em posição ortostática por períodos prolongados e subir e descer
escadas.

Como se observa, as limitações indicadas são aplicáveis tanto para o cargo de
auxiliar de serviços gerais, na iniciativa privada, quanto para as atividades do lar, tendo em
vista que ambas as funções possuem tarefas diárias semelhantes.

O perito afirma ainda que a autora encontra-se apta à atividade em posição
sentada, sendo que as demais funções não devem ser realizadas (quesito 3). Ora, é evidente
que as demandas domésticas exigem a execução de serviços variados, que não permitem que
a autora permaneça sentada ao longo do dia.

Portanto, comprovadas as limitações funcionais para as atividades do lar, deve
ser mantida a sentença proferida, que bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido e
fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000349729v10 e do código CRC e720a6e1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5000404-58.2018.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: VALDIVINA SILVARES PAIXAO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do benefício previdenciário
de auxílio-doença à parte autora desde a cessação do NB 620.681.949-7, com conversão em
aposentadoria por invalidez a partir da prolação da sentença.

Em suas razões recursais (Evento 49), a autarquia alega, em síntese, que (i) o
laudo pericial apontou expressamente a incapacidade parcial, com possibilidade de
reabilitação para outras atividades e (ii) a sentença se apoiou na Súmula 47 da TNU para a
concessão da aposentadoria por invalidez, mas não fundamentou quais fatores permitem sua
aplicação ao caso concreto.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 54).

DATA DE NASCIMENTO: 5/2/1965 (54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA: pós-operatório de cirurgia bilateral dos ombros e punhos.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 11/6/2018, alegando que, por ser portadora
de síndrome do manguito rotador, síndrome do túnel do carpo e dor articular, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais.
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 20/2/2018 (DCB). Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 2810/2015 a 25/10/2016, 25/11/2016 a 18/5/2017 e
16/11/2017 a 20/2/2018 (Evento 33, OUT3, p.1).
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O INSS, em seu recurso, impugna especificamente a aplicação da Súmula 47 da
TNU ao caso em análise, aduzindo que a sentença não teria justificado sua aplicabilidade,
sobretudo porque o laudo pericial  (Evento 12) apontou expressamente a possibilidade de
reabilitação da parte autora, informando o seguinte (quesito l):

Caso se conclua pela existência de limitação permanente e parcial, é possível
afirmar se o(a) periciando(a) está apto(a) para o exercício de outra atividade
profissional ou para reabilitação? Qual a atividade indicada?

RESPOSTA: Sim, apta a realizar qualquer tipo de labor que não exija
sobrecarga dos membros superiores, como caixa, cobrados, porteira.

A sentença, por sua vez, afastou a possibilidade de reabilitação com base nos
seguintes fundamentos:

(...)

Doutro vértice, a perita judicial atestou que a parte autora apresenta inaptidão
para o labor habitual de auxiliar de serviços gerais e apontou a possibilidade de
reabilitação para outras atividades, estando apta a realizar qualquer tipo de labor
que não exija sobrecarga dos membros superiores, como caixa, cobrados,
porteira.

Impõe-se, contudo, no presente caso, aplicar o entendimento consolidado na
súmula n. 47 da TNU: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o
trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para
a concessão de aposentadoria por invalidez”.                      

Analisando as condições pessoais da autora, em especial grau de escolaridade,
idade e as limitações funcionais atestadas, entendo pela inviabilidade da
reabilitação profissional no caso concreto.

Diante disso, o benefício de auxílio-doença deverá ser convertido em
aposentadoria por invalidez, a partir da data da presente sentença.

(...)

Nota-se que, embora não tenham sido especificadas as condições pessoais da
parte autora, elas realmente possibilitam a concessão de aposentadoria por invalidez em
detrimento do encaminhamento ao processo de elegibilidade à reabilitação profissional.

Isso porque ela conta, atualmente, com 54 anos de idade, possui baixo grau de
escolaridade (ensino fundamental incompleto) e experiência laboral restrita à atividade de
auxiliar de serviços gerais, conforme se extrai do histórico e dos dados gerais relatados pela
perícia. Além disso, suas restrições ortopédicas para serviços que exijam sobrecarga sobre os
ombros são incompatíveis com os trabalhos para os quais seu nível de escolaridade a
qualificam, que, em sua maioria, exigem esforços físicos.
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Diante disso, mostra-se adequada a aplicação da Súmula 47 da TNU, que
estabelece que "uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve
analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por
invalidez", não assistindo razão ao INSS.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362539v5 e do código CRC b50c8848.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 0033092-45.2017.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS TEODORO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora desde a data do indeferimento administrativo, em 29/6/2016,
devendo ser mantido até que seja efetivada a sua reabilitação profissional.

Em suas razões recursais (Evento 67), a autarquia alega, em síntese, que (i) a
pretensão a quaisquer parcelas que antecedam o quinquênio precedente ao ajuizamento da
ação deverá ser afastada em razão da prescrição, (ii) o laudo SABI informou que a
incapacidade iniciou-se em período anterior ao (re)ingresso da parte autora no RGPS e (iii) a
osteomielite do autor data de 1974, fato que não foi abordado nem na perícia médica nem na
sentença.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 72).

DATA DE NASCIMENTO: 25/12/1964 (55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante geral.

DOENÇA: osteomielite não especificada, neoplasia maligna da mama e dor articular.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 6/11/2017, alegando que, por ser portador de
osteomielite crônica, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de ajudante geral. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
29/6/2016 (DER).

Inicialmente, observa-se que o INSS, em suas razões recursais, salientou que
deve ser afastada a pretensão ao recebimento de quaisquer parcelas que antecedam o
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. No entanto, considerando que a demanda foi
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ajuizada em 6/11/2017, não existem valores  a serem excluídos pela prescrição quinquenal
que trata o art. 103, §único, da Lei 8.213/91.

Quanto à alegação de que a incapacidade da parte autora teria iniciado-se em
período anterior ao seu ingresso no RGPS, nota-se que não existem laudos médicos nos autos
que possam confirmar a informação. O que se constata é que o autor relatou, em sua petição
inicial, que é portador de osteomielite desde os dez anos de idade, o que também foi
informado pelo relatório do SABI (Evento 35, OUT40, p.1).

Contudo, o fato de o autor ser portador de doença desde a infância não implica
dizer que esteve incapaz desde então. Os laudos particulares apresentados são,
preponderantemente, do ano de 2016, o que indica que, nessa época, ele enfrentou uma crise
de agudização da doença então existente. A própria perícia judicial (Evento 17) destaca que a
agudização do quadro de osteomielite ocorreu a partir de 7/4/2016 (quesito h), sendo essa a
data provável do início da limitação identificada.

Assim, percebe-se que a incapacidade decorre do agravamento da doença e que
a inaptidão laboral não acompanha a parte autora desde os dez anos de idade, embora existam
relatos de que a origem da doença (osteomielite) remonte a essa época. Ressalte-se que não se
pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Portanto, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos e pelos
fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362710v8 e do código CRC 31e1e511.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:37
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RECURSO CÍVEL Nº 0004430-52.2018.4.02.5050/ES

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

RECORRIDO: SILVIA CRISTINA DA SILVA FLORENCIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de auxílio doença (NB
31/620.797.650-2) desde 1º/11/2017, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 45
após a data do deferimento do benefício.

Em suas razões recursais (Evento 64), o INSS alega, em síntese, que (i) o
desemprego para fins de extensão do período de graça deve ser involuntário e (ii) a parte
autora não possuía a qualidade de segurada na DII.

Contrarrazões da parte autora (Evento 71).

DATA DE NASCIMENTO: 9/10/1979 (atualmente com 40 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: salgadeira.

DOENÇA(S): coxartrose do quadril esquerdo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 22/2/2018, alegando que, por ser portadora
de sequela de infecção em quadril esquerdo e coxartrose, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de lavradora. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 6/11/2017 (DER). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
5/6/2015 a 14/3/2016 (Evento 6).

A controvérsia, nos autos, limita-se à discussão a respeito da qualidade de
segurada da parte autora. O INSS, em suas razões recursais, aponta que o desemprego, para
fins de extensão do período de graça por mais 12 meses (art. 15, §2º, da Lei 8.213/91, deve
ser involuntário e, não havendo comprovação desse fato, a autora não faria jus à prorrogação
da qualidade de segurada.
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No entanto, percebe-se, pelos depoimentos das testemunhas, colhidos em
audiência realizada no dia 10/12/2018, que a autora esteve em busca de novos vínculos de
trabalho após seu afastamento do mercado. Inclusive, de acordo com as informações
prestadas, seu quadro incapacitante prejudicou que lograsse êxito na procura. A sentença
transcreveu as seguintes informações a respeito da prova testemunhal (Evento 56):

1ª testemunha – Geizielle Nunes Neves

A autora não trabalha, pois sente muitas dores depois do acidente; a autora não trabalha
desde 2012, foi o último serviço de carteira assinada que ela trabalhou e teve o acidente; a
autora chegou a procurar emprego, mas sente muitas dores; a autora chegou a procurar
emprego e eles acham que ela não é capaz por conta das dores; não sabe dizer quando a
autora chegou a procurar emprego, pois não é sua amiga íntima.

2ª testemunha – Sirlene Lucia da Luz Godoy

Atualmente a autora não está trabalhando; a autora não trabalha desde 2016; foi depois que
a autora sofreu o acidente, foi atropelada, trabalhavam juntas no buffet e não pôde trabalhar
mais; sempre quando liga, a autora fala que não aguenta ficar muito tempo em pé ou muito
tempo sentada, como o serviço que trabalha depende de muito movimento, a autora não pode
trabalhar.

3ª testemunha – Andréia Ferreira de Sousa Lucio

Atualmente a autora não está trabalhando; está na igreja há uns três anos e a autora não
está trabalhando; sempre que conversa com a autora, fala que sente muitas dores e não
consegue estar fazendo as atividades do trabalho, dificuldades para se locomover e fazer
certas tarefas; a autora procurou emprego depois que parou de trabalhar, e conversando com
o esposo dela que fez um trabalho com ela [depoente], ele falou que a autora procurou, mas
tem lugar que ela não consegue; pelo que sabe, a autora é muito ativa, tenta ajudar ao
máximo com o que pode, até mesmo entregar currículos; o esposo da autora já disse que a
autora entregou currículo; nunca viu a autora entregando currículo, pois de estar com a
autora nesse sentido, de sair, não; não soube de algum lugar que a autora já procurou
emprego; trabalhou com o esposo da autora no supermercado, contrato de quinze dias, então
ele comentou, estavam tendo uma conversa e ele comentou que sua esposa até tenta procurar,
mas a empresa nem dá, pois não aguenta ficar e quando veem que ela tem um problema; não
sabe o nome de nenhuma empresa que a autora tenha tentado emprego, não é de perguntar ao
esposo da autora; foi uma vez só que estavam conversando na sala; trabalhou lá há seis ou
quatro meses, que ocorreu essa conversa; há quatro ou seis meses, tem pouco tempo que
fizeram esse trabalho; entre quatro ou seis meses estavam em um grupo conversando; estavam
conversando sobre deficiência, oportunidade para deficientes e o esposo da autora citou o
exemplo dela.

Dessa forma, percebe-se que os depoimentos da segunda e da terceira
testemunhas, principalmente, apontam que a autora esteve afastada de suas atividades
laborais desde o ano de 2016, não por mera liberalidade, mas sim em virtude de seu
problema ortopédico (coxartrose do quadril esquerdo), que a torna temporariamente
incapacitada para a função de salgadeira, conforme atestado pela perícia judicial (Evento 17). 

Nesse período, a autora recebeu auxílio-doença, que perdurou entre 5/6/2015 e
14/3/2016 (Evento 6). A qualidade de segurada seria mantida, em razão da extensão do
período de graça por 12 meses após a cessação das contribuições (art. 15, II, da Lei 8.213/91),
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até, pelo menos, 15/5/2017. Considerando a comprovação do desemprego involuntário, a
qualidade de segurada deve ser prorrogada por mais 12 meses (art. 15, §2º, da Lei 8.213/91),
perdurando até 15/5/2018.

A perícia judicial fixou a DII em 1/11/2017, pontuando que, a partir dessa data,
existe comprovação documental da incapacidade (quesito 10), resposta amparada por
documento acostado aos autos, o qual informa que a autora apresenta sequela de infecção no
quadril esquerdo com coxartrose, além de dor e limitação funcional relacionada aos esforços
(Evento 4, OUT3, p.8).

Sendo assim, percebe-se que, em 1/11/2017, a autora contava com a qualidade
de segurada necessária à concessão ao benefício, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000368773v11 e do código CRC ed54bb29.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:36
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RECURSO CÍVEL Nº 0039835-14.2016.4.02.5053/ES

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

RECORRIDO: MARCIANO ROSA CORREA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 01/06/1991 a 14/06/2016 e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição desde a DER em 20/6/2016.

Em suas razões recursais (Evento 64), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.
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Contrarrazões de Evento 71.

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

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

(...)

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

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

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

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

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

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

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

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

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

(...)

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

(...)

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

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

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:
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(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 90



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 423/466

0039835-14.2016.4.02.5053 500000348484 .V4 JES10515© JES10515

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

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

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

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

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

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

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

A sentença reconheceu, como especial, o períodos impugnado de 01/06/1991 a
14/06/2016. 

Para demonstrar a alegada especialidade, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Esquadrias São Rafael Ltda. demonstrando que, no período em questão, esteve
exposto a ruído com intensidade de 95,0 dB, ou seja, acima do limite legal, sendo a forma de
apuração do agente por meio da técnica da dosimetria, o que é suficiente para a demonstração
do uso da  metodologia prevista na legislação. Consta, no documento, o profissional que
procedeu aos registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000348484v4 e do código CRC 2e0f6506.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5007207-72.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDECYR ROSA NASCIMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do auxílio-
doença NB 622.838.294-6, para fins de recebimento dos valores relativos ao período de
29/5/2018 a 16/10/2018.

Em suas razões recursais (Evento 52), o autor alega, em síntese, que (i)  a
perícia confirmou que é portador de hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, insuficiência
coronariana (submetido a angioplastia), síndrome da apneia obstrutiva do sono, com
necessidade de uso de equipamento de pressão positiva, espondilodiscoartropatia lombar e
síndrome do manguito rotador no ombro direito, (ii) foi submetido a cirurgia bariátrica em
virtude do grau de obesidade e da gravidade das comorbidades que o acometem, (iii) em
razão disso, não possui condições de realizar sua atividade laborativa de motorista e nenhuma
outra, pois necessita de alimentação e cuidados especiais no pós-operatório, (iv) também
sofre com problemas no ombro direito e, em função disso, foi submetido a uma cirurgia
recente, em decorrência de lesão tendinosa e ligamentar, (v) quanto às limitações, o perito
informa que não pode andar, subir e descer escadas, carregar pesos extremos e manter-se em
pé por períodos prolongados, (vi) as patologias são degenerativas e acentuam-se em razão da
exposição a atividades que envolvam as limitações descritas, (vii) o perito declarou que a
incapacidade é definitiva, levando em consideração sua baixa escolaridade, as cirurgias
pregressas e a gravidade de suas enfermidades, (viii) a sentença informou que não foi
possível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em razão da ausência do
pedido administrativo de prorrogação do NB 625.279.543-0, concedido em razão da cirurgia
no ombro, (ix) no entanto, o que se pleiteia é o restabelecimento e posterior conversão do
benefício NB 622.838.294-6, que teve como motivo da concessão as demais enfermidades,
em especial os problemas ortopédicos na coluna lombar, (x) o perito informa que a
incapacidade definitiva do recorrente se dá em razão dos problemas na coluna e no ombro e
(xi) os laudos particulares informam a persistência das doenças, apesar do tratamento e
medicamentos utilizados.

Contrarrazões do INSS (Evento 55).

DATA DE NASCIMENTO: 10/5/1971 (48 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: motorista carreteiro.

DOENÇA: hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus, insuficiência
coronariana, síndrome da apneia obstrutiva do sono, com necessidade do uso de equipamento
de pressão positiva, espondildiscoartropatia lombar e síndrome do manguito rotador no ombro
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direito, com indicação cirúrgica.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 30/7/2018, alegando que, por ser portador de
lombalgia crônica incapacitante, hérnia de disco, cardiopatia hipertensiva e insuficiência
coronariana com colocação de stent, obesidade mórbida, diabetes, apneia do sono, doença
hepática gordurosa acentuada, sinais de pancreatite aguda, nefrolitíase à esquerda,
hiperglicemia e hipertrigliceridemia, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de motorista carreteiro. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 29/5/2018 (DCB do benefício NB 622.838.294-6). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 25/8/2007 a 10/1/2008, 8/3/2013 a 1/4/2013, 26/5/2016 a
27/9/2016, 24/4/2018 a 29/5/2018 e 17/10/2018 a 31/12/2018 (Evento 29, RSC1, p.7).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) guia de solicitação de internação para realização de cirurgia bariátrica,
atestando que seria portador de obesidade mórbida, com IMC 40,2, diabetes, hipertensão e
apneia (Evento 1, LAUDO9, p.1).

(ii) laudo nutricional para cirurgia bariátrica, datado em 31/1/2018, atestando
que seria portador de obesidade em grau II, com peso de 102,7kg, altura de 1,65m, IMC:
37,72, sendo que o ideal seria IMC: 25 e peso de 68kg; apresenta comorbidades como
hipertensão arterial, hipercolesterolêmica, apneia do sono, hipertrigliceridemia, cardiopatias,
doença hepática gordurosa e hiperglicemia; como história clínica, apresenta hipertensão
arterial sistêmica, stent, obesidade, esteatose hepática acentuada, sinais de pancreatite e
nefrolitíase à esquerda (Evento 1, LAUDO9, p.10). 

(iii) laudo, datado em 12/4/2018, atestando que seria portador de lombalgia
crônica incapacitante, hérnia discal em D11-D12 e L4-L5, fratura por estresse nas lâminas
vertebrais de L5, protusões dicais, compressão dural e agrupamento de raízes da cauda equina
com sinais de radiculopatia lombar; é portador de várias patologias sistêmicas graves, como
cardiopatia hipertensiva e insuficiência coronariana com colocação de stent; está inapto para
atividades com demanda de esforço físico na coluna, movimentos repetitivos ou situações de
estresse emocional por período indeterminado; ao exame físico, apresentou-se com quadro
álgico lombar que irradia para o membro inferior direito e se intensifica após esforços ou
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postura viciosa, com limitação funcional em grau médio à flexo-extensão da coluna vertebral,
com queixa de parestesias, redução da força muscular e episódios de claudicação antálgica no
membro inferior direito (Evento 1, LAUDO12, p.1-20.

(iv) laudo, datado em 16/3/2018, solicitando ressonância magnética da coluna
lombar, por diagnóstico de hérnia discal lombar migrada D11-D12, espondilólise com
arterolistese de L5 grau I, abaulamento de L2-S1 e protusão L5-S1 (Evento 1, LAUDO12,
p.3). 

(v) tomografia computadorizada do tórax, datada em 4/1/2018, atestando
pequenos granulomas pulmonares calcificados e sistema arterial pulmonar proeminente; as
imagens do abdome incluídas no estudo evidenciam esteatose hepática e discreto fluido
peripancreático medindo 3 x 1,4 cm, compatível com o histórico de pancreatite (Evento 1,
LAUDO13, p.1).

(vi) laudo, datado em 17/10/2018, atestando operação em decorrência de lesão
tendinosa e ligamentar do ombro, com necessidade de afastamento das atividades físicas e
laborativas por aproximadamente 120 dias (Evento 20, ATESTMED2).

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, LAUDO10,
Evento1 LAUDO11 e Evento 1, LAUDO13, p.2-6) são contemporâneos ao período em que o
autor recebeu o benefício por incapacidade, sobretudo no ano de 2016, sendo insuficientes
para a comprovação o estado incapacitante à época do pedido de auxílio-doença ora em
exame. 

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 5/10/2018, por médico
especialista em Clínica Geral, concluiu que o autor, portador de hipertensão arterial
sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus, insuficiência coronariana, síndrome da apneia
obstrutiva do sono, com necessidade do uso de equipamento de pressão positiva,
espondildiscoartropatia lombar e síndrome do manguito rotador no ombro direito, com
indicação cirúrgica, estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor apresenta queixa de hipertensão arterial
sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus, insuficiência coronariana, síndrome da apneia
obstrutiva do sono, síndrome do manguito rotador no ombro direito e
espondilodiscoartropatia lombar, (ii) é hipertenso,  dislipidêmico e diabético, além de
apresentar histórico de insuficiência coronariana, tendo sido realizada angioplastia em 2013,
(iii) adicionalmente, é portador de síndrome da apneia obstrutiva do sono, com necessidade
do uso de equipamento de pressão positiva, espondildiscoartropatia lombar e síndrome do
manguito rotador no ombro direito, com indicação cirúrgica, (iv) possui histórico de cirurgia
bariátrica em abril de 2018, (v) não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
motorista, tendo em vista a patologia degenerativa da coluna lombar e a necessidade de
abordagem cirúrgica no ombro direito, (vi) possui limitações para andar, subir e descer
escadas, carregar pesos extremos e manter-se em pé por períodos prolongados, (vii) há risco
de agravamento do quadro clínico caso continue exercendo sua atividade habitual, pois
tratam-se de patologias degenerativas que acentuam-se em virtude da exposição a atividades
que envolvam as limitações já citadas, (viii) a data de início da incapacidade remonta a
dezembro de 2016, primeira referência documental à incapacidade decorrente da patologia na
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coluna, (ix) a incapacidade é definitiva, (x) o autor aguarda procedimento cirúrgico no ombro
direito, seguido de processo de reabilitação, (xi) após esse período, deve ser avaliado acerca
do sucesso terapêutico para definir a possibilidade de reabilitação em cargos que envolvam a
necessidade de movimentação do ombro direito e (x) não tem necessidade de assistência
permanente de terceiros.

Como se observa, a perícia judicial identificou inaptidão do autor para sua
atividade habitual, como motorista carreteiro, atestando limitações para andar, subir e descer
escadas, carregar pesos extremos e manter-se em pé por períodos prolongados. O
expert apontou ainda que a data de início da incapacidade remonta a dezembro de 2016, que
seria a primeira referência documental à inaptidão decorrente da patologia na coluna.

O perito avaliou que a incapacidade para a atividade habitual possui caráter
definitivo e que a inaptidão decorre tanto da patologia degenerativa da coluna lombar como
da necessidade de abordagem cirúrgica no ombro direito. No entanto, percebe-se que, embora
tenha sido atestada a incapacidade definitiva, não se evidenciou que o estado incapacitante
englobe toda e qualquer atividade laborativa.

Nesse sentindo, a perícia afirma, inclusive, que o autor aguardava a realização
de procedimento cirúrgico no ombro direito, após o qual deveria ser avaliado o sucesso
terapêutico da cirurgia, para definir a possibilidade de reabilitação em cargos que envolvam a
necessidade de movimentação da região operada.

Observa-se que, de fato, o referido procedimento foi realizado em out/2018,
havendo atestado  médico que informava a necessidade de afastamento de atividades físicas e
laborativas por, aproximadamente, 120 dias, em decorrência de lesão tendinosa e ligamentar
do ombro (Evento 20, ATESTMED2). Assim, a lesão do ombro foi tratada com cirurgia, que
ensejou incapacidade temporária durante o pós-operatório. 

No entanto, não existem novos laudos que permitam concluir que o autor
poderia continuar a exercer sua atividade habitual de motorista carreteiro após o
procedimento, mesmo porque sua profissão exige esforços constantes sobre a região do
ombro, alvo da operação cirúrgica. Da mesma forma, não há qualquer indicação de que os
problemas ortopédicos degenerativos verificados na coluna lombar tenham apresentado
melhora.

Por outro lado, conforme já mencionado, apesar de ter sido atestada a
incapacidade definitiva do autor para sua atividade atividade habitual, a perícia não concluiu
que a inaptidão seria total, para qualquer função. Portanto, nesse momento, há de se falar
apenas em incapacidade parcial para o trabalho.

A Súmula 47 da TNU estabelece que: “Uma vez reconhecida a incapacidade
parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a
concessão de aposentadoria por invalidez”.

Assim, analisando as condições pessoais do autor, em especial sua idade, vejo
que ele nasceu em 10/5/1971, atualmente com 48 anos de idade, sendo possível ter vida
laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual
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capacidade. Com isso, conclui-se que a análise da possibilidade de reabilitação para outros
trabalhos não pode ser descartada nesse momento.

Sobre o tema, insta registrar que a TNU, no julgamento do PEDILEF
05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o
encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar
como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional)
possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores, como
possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a
reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, a parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício previdenciário de
auxílio-doença (NB 622.838.294-6) desde 29/5/2018 (data da cessação indevida), que deverá
ser mantido durante o período em que estiver participando do processo de reabilitação
profissional para atividade compatível com o seu estado clínico ou, em caso de modificação
das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada a recuperação de
sua capacidade laboral.

Registre-se que deve ser realizada a compensação dos valores recebidos a título
de benefício inacumulável no período, ou seja, entre 17/10/2018 e 31/12/2018 (NB
625.279.543-0).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
determinar o restabelecimento de auxílio-doença desde 29/5/2018 (DCB), determinando
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso
verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com
consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa
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julgada. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.  Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000351641v32 e do código CRC da28f87e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000303-30.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ZORENILDE OLIVEIRA BASTOS DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 32), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus insulino-dependente,
obesidade, insuficiência vascular com dor recorrente nos membros inferiores e dificuldade de
locomoção, além de ferida crônica no membro inferior direito e insuficiência renal crônica,
assim como espondiloartrose e abaulamento discal na coluna lombar, (ii) que o laudo pericial,
além de contrário aos demais documentos apresentados, está incompleto, pois não avalia
todas as enfermidades que a acometem, (iii) que a perícia é obscura, ao ponto que indica a
necessidade de realização de tratamento por toda a vida, sem considerar a incapacidade, (iv)
que devem ser consideradas suas condições sociais, tais como idade, qualificação
profissional e escolaridade, além da crescente competitividade de um mercado de trabalho
cada vez mais exigente, (v) que a perícia constata a existência de doenças, as quais os laudos
particulares atestam a incapacidade.

Contrarrazões de Evento 36.

DATA DE NASCIMENTO: 23/01/1960 (atualmente com 59 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vendedora a domicílio.

DOENÇA: insuficiência renal crônica.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 14/06/2018 alegando que, por ser portadora
de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus insulino-dependente,
obesidade, insuficiência vascular com dor recorrente nos membros inferiores e dificuldade de
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locomoção, além de ferida crônica no membro inferior direito e insuficiência renal crônica,
estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de vendedora a
domicílio. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 11/08/2016. 

Com a inicial, a autora apresentou laudos médicos, datados em 19/12/2016 e
07/11/2017, atestando que é portadora de hipertensão arterial sistêmica de difícil controle,
diabetes mellitus insulino-dependente, obesidade, insuficiência vascular periférica, causando
dor recorrente nos membros inferiores e dificuldade de locomoção, possui ainda histórico
de ferida crônica no membro inferior direito e insuficiência renal crônica, com queixa comum
de dor na coluna.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 28/09/2018, por
médica perita do Juízo, concluiu que a autora, embora fosse portadora de espondiloartrose de
coluna lombar e abaulamento discal na coluna lombar, não estava incapacitada para o
trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) a autora relata ser portadora de hipertensão arterial
sistêmica e diabetes mellitus insulino-dependente, bem como ser acometida de inchaço e dor
nas pernas, além de queixa de dor na coluna lombar, (ii) a periciada se apresenta ao exame
físico em bom estado geral, apesar de constatada obesidade, (iii) confirma que a examinada
possui as patologias descritas, contudo não apresenta alterações importantes que impeçam tal
trabalho, (iv) a periciada é portadora de espondiloartrose e abaulamento discal na coluna
lombar, tendo por causa provável a degeneração natural do envelhecimento, (v) teve por
subsídios a anamnese, o exame físico, bem como os laudos e exames particulares
apresentados, (vi) a paciente informa que está realizando tratamento, sendo que este deve ser
realizado por toda a vida, afim de manter a estabilização e evitar progressão da patologia,
(vii) não há comprovação de incapacidade para o exercício do trabalho habitual.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que foi consistente, respondeu aos
quesitos que lhe foram apresentados e analisou as questões de cunho médico suscitadas. Após
a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou a petição
(Evento 19) aduzindo que a perita teria se omitido sobre diversas questões, além de ser
contraditório em relação aos laudos particulares.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para infirmar as conclusões periciais e comprovar o alegado estado incapacitante.
Os documentos apresentados coadunam com a perícia no sentido de informar as doenças das
quais é portadora, no entanto, não indicam qualquer restrição para o exercício de sua
atividade habitual. Desse modo, conclui-se que, à época do requerimento, a autora não estava
incapacitada.
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Contudo, em momento posterior ao recurso, a autora apresentou novo laudo
(Evento 46), datado em 30/08/2019, atestando que é portadora de insuficiência renal crônica
em estágio V do K/DOQI, com etiologia nefrosclerose hipertensiva e diabética, bem como de
hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, hipotireoidismo, diabetes, anemia grave
secundária à doença renal crônica e hiperparatireoidismo secundário, encontra-se em
tratamento dialítico, apresentando ainda distúrbios do metabolismo, anemia crônica
e presença de cateter duplo lúmen, realizando sessões de diálise com duração de 4 horas três
vezes semanais, sendo que a não realização do tratamento ou a falta de eventual sessão pode
culminar em óbito.

Após a juntada do laudo apresentado, ainda que intimada, a parte ré não se
manifestou. 

Pela análise do documento do Evento 46, percebe-se que a autora apresentou
piora de seu quadro clínico, atualmente necessitando de constante tratamento hemodialítico,
não possuindo condições laborativas. Conclui-se, portanto, pela incapacidade total e
temporária da autora.

Com efeito, pode-se estabelecer a data de início da incapacidade em
30/08/2019, conforme indica o documento médico apresentado.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada sua data de
início (30/08/2019), cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurada e o cumprimento do
período de carência exigido em lei.

Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 11), tem-se que, a parte autora
efetuou recolhimentos, na condição de contribuinte individual, entre os períodos de
01/05/2015 a 31/12/2015 e 01/02/2016 a 31/05/2016, sendo que a partir dessa data,
permaneceu na qualidade de segurada da Previdência Social até 15/07/2017, período anterior
à data de início da incapacidade comprovada nos autos.

Desse modo, não faz jus a autora a concessão do benefício de auxílio-doença
requerido, uma vez que não detinha qualidade de segurada à época do início da incapacidade,
em 30/08/2019, nos moldes do art. 15, § 4º da Lei de Benefícios.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000354280v24 e do código CRC 89c57372.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 0003575-73.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOANA MARA GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento
53) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a concessão de
aposentadoria por invalidez desde 25/07/2018, data do exame pericial.

Em suas razões recursais (Evento 56), a autora alega, em síntese, que não parece
razoável a fixação da DIB apenas em 25/07/2018, quando existem elementos que indicam
quadro de incapacidade já à época da DER 09/06/2014.

Contrarrazões de Evento 59.

DATA DE NASCIMENTO: 20/06/1985 (34 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: rurícola.

DOENÇA: cicatriz de coriorretinite superior em olho direito e baixa visão por
miopia e astigmatismo elevado em olho esquerdo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em  15/02/2018 alegando que, por ser portadora
de cegueira em olho direito após episódio de toxoplasmose ocular, descolamento de retina, e
astigmatismo miópico com baixa visão em olho esquerdo, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde a DER em 09/06/2014. 

Com a inicial, a autora apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos:

(i) Laudo emitido em 22/03/2016 atestando baixa de visão definitiva no olho
direito (cegueira) e baixa de visão no olho esquerdo devido a astigmatismo de grau elevado; e
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(ii) Laudo oftalmológico de 26/02/2014 onde se lê que a autora apresenta baixa
visual (cegueira) em olho direito há 8 anos, após episódio de toxoplasmose ocular, tendo
operado para tratar descolamento de retina em olho direito. Refere baixa visual em olho
esquerdo de longa data.

A perícia judicial (Evento 24), por sua vez, elaborada em 25/07/2018, por
médico especialista em Oftalmologia, concluiu que o a autora encontra-se acometida
de cicatriz de coriorretinite superior em olho direito e baixa visão por miopia e
astigmatismo elevado em olho esquerdo, patologias que a incapacitam total e definitivamente
para o trabalho.

Diante do acervo probatório coligido aos autos, a sentença acolheu parcialmente
a pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença, desde 9/6/2014.

A autora alegou ser segurada especial. O segurado especial tem direito ao auxílio-doença
mesmo sem recolher contribuições, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda
que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número
de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

Para o auxílio-doença, o período de carência é de doze contribuições mensais, conforme art.
24 da Lei nº 8.213/91. Logo, a autora precisa comprovar exercício de atividade rural em
regime de economia familiar durante doze meses no período imediatamente anterior ao
requerimento.

O INSS homologou a declaração de sindicato de trabalhadores rurais quanto ao período de
1º/10/2012 a 25/2/2014, reconhecendo a qualidade de segurada especial da autora (evento 15,
OUT8).

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/606.521.908-1, formulado em
9/6/2014, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 5, OUT3).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em oftalmologia, diagnosticou coriorretinite
superior (quesito 3, evento 24). Avaliou acuidade visual no olho direito de movimentos de
mãos e, no olho esquerdo, baixa visão por miopia e astigmatismo elevado 20/100 (quesito 3).
Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
lavradora (quesitos 6-7). Concluiu que há incapacidade definitiva para o trabalho (quesito
13). Descartou a viabilidade de reabilitação profissional (quesito 15).

O INSS não apresentou impugnação específica sobre o laudo pericial (evento 39, CONT1).

Está comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da
reabilitação profissional. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
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atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição”.

O perito examinou a autora em 25/7/2018 (evento 19) e estimou o início da incapacidade há
treze anos (quesito 10). 

O perito reconheceu cegueira no olho direito (acuidade visual OD = movimento de mãos) e
baixa visão por miopia e astigmatismo elevado no olho esquerdo (acuidade visual OE =
20/100).

O perito informou que, segundo declaração da autora, a lesão existe há treze anos (quesito
10). O perito admitiu que não baseou sua estimativa de data de início de incapacidade em
documentos contemporâneos, informou ter se pautado na "anamnese" (quesito 11), ou seja, em
relação à data de início de incapacidade, o perito limitou-se a relatar a declaração unilateral
da autora.

Na verdade, o perito se limitou a atestar que a lesão no olho direito, que ficou cego, começou
há treze anos. No entanto, o perito não fez nenhuma estimativa sobre o momento em que se
consolidou agravamento da perda de visão também no olho esquerdo. E a perda de visão
unilateral não pé suficiente para justificar incapacidade para a atividade habitual de lavrador.

A perícia médica do INSS, em 11/6/2014, reconheceu cegueira no olho direito desde antes de a
autora se tornar segurada especial, mas considerou que a cegueira de uma única vista não
caracterizava incapacidade para a atividade rural (evento 39, OUT2).

Realmente a atividade rural não é incompatível com a visão monocular. Em 2014, ficou
incontroverso que a autora estava cega do olho direito. Contudo, o perito do juízo atestou
agravamento da perda da acuidade visual no olho esquerdo na data da perícia, em 25/7/2018.

Laudos de médico assistente datados de 26/2/2014 e de 22/3/2016 atestaram que acuidade
visual em 20/60 no olho esquerdo (evento 5, OUT3). Já o perito, em 2018, atestou que a
acuidade visual no olho esquerdo era de 20/100.

Destaco que, na época da perícia médica administrativa, em 2014, a autora declarou que
ainda estava trabalhando (evento 39, OUT2), ou seja, a perda da acuidade visual no olho
esquerdo ainda não impedia a autora de trabalhar.

Considero que a incapacidade para o trabalho só ficou provada a partir da data da perícia
judicial, quando o perito constatou agravamento da perda da acuidade visual no olho
esquerdo comparativamente com as informações prestadas pelo médico assistente em
22/3/2016.

O INSS homologou a declaração de sindicato de trabalhadores rurais quanto ao período de
1º/10/2012 a 25/2/2014, reconhecendo a qualidade de segurada especial da autora (evento 15,
OUT8). Falta provar que a autora continuou exercendo atividade rural em regime de
economia familiar no período de 2014 a 2018. Por isso, designei audiência de conciliação,
instrução e julgamento. Eis o teor dos depoimentos:

[...]

A autora tem direito a aposentadoria por invalidez desde o exame pericial, em 25/7/2018.

Dispositivo
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Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder
aposentadoria por invalidez com DIB  em 25/7/2018.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os valores deverão ser corrigidos com correção
monetária desde a data em que eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de
mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices
oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE
870947 (em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral. Em não sendo
definido,até o trânsito em julgado, a modulação dos efeitos da decisão, ou sendo fixado
momento posterior ao da presente demanda, os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

[...]

Conforme devidamente fundamentado no decisum, ainda que a cegueira no olho
direito da parte autora já havia se instalada desde a DER em 09/06/2014, não há elementos
nos autos capazes de comprovar que ela já se encontrava total e permanentemente inapta para
o labor naquela ocasião, uma vez que a visão monocular não é incapacitante para o exercício
da atividade de rurícola.

A referida incapacidade laborativa somente se consolidou com o agravamento
do quadro clínico do olho esquerdo da parte autora, o que restou demonstrado no momento do
exame pericial.

 Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a autora não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000354474v12 e do código CRC a9724637.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5015718-59.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: BRUNO MANOEL CASSIMIRO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre as suas condições pessoais, como
preconiza a Súmula 78/TNU. 

VOTO

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

A decisão embargada  analisou e fundamentou a questão da alegada
incapacidade laborativa entendendo que, embora o autor fosse portador de HIV, não haveria
prova de impossibilidade de exercer a atividade habitual, destacando que, de acordo com a
Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais
quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

A respeito da Súmula 78/TNU, cumpre registrar que possui o mesmo sentido da
Súmula 77/TNU, no que se refere à análise das condições pessoais. Considerando que o autor,
em suas razões, não sinalizou que estaria impedido de retornar ao mercado de trabalho ante a
estigmatização social, não pode alegar, nestes embargos, omissão com relação a essa matéria. 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000379733v2 e do código CRC 35297c60.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000191-27.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROMILDO SPEROTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o art. 101 da Lei 8.213/1991, o art. 46 do
Decreto n. 3.048/1999 e  o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não seria o
caso de cessação da aposentadoria por invalidez sem que houvesse a propositura de ação
judicial. Afirma que a decisão embargada é contrária à coisa julgada e à segurança jurídica,
pois contrariou o art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal.

VOTO

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

A decisão embargada entendeu que o autor não teria comprovado o interesse de
agir com o ajuizamento da demanda, pois, na hipótese de pretender impugnar o ato de
cessação e não reabilitação praticado pelo INSS, deveria ingressar com ação autônoma de
restabelecimento do benefício e não com pedido de cumprimento de sentença.

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381186v3 e do código CRC 5be17b08.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 0002025-28.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEOLINDA FAGUNDES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo  INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 65) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a modulação dos efeitos da decisão
do STF no RE 870.947 nos termos do art. 927, §3º, do CPC.

VOTO

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

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

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com repercussão geral
Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no sentido de que não é necessário
aguardar a publicação de acórdão do Plenário para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou
inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou pedido da Fazenda Nacional para
sobrestar processo relativo à inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário (RE) 574706,
com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou inconstitucional a utilização do
ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do STF fixado
em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso extraordinário da União, não
usurpou competência do Supremo nem transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706.
Segundo o ministro, a jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito desta
Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não haver transitado em julgado
não impede venha o relator da causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz
consagrada naquele julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não impede a
aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I) que autoriza aos
tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas sobre o mesmo tema. Tal situação,
segundo ele, inviabiliza o acesso à via da reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a possibilidade de
uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a submissão imediata de litígio
ao exame direto do Supremo unicamente porque a parte reclamante busca a revisão de decisão
que acredita estar incompatível com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como
sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato
reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual”,
concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

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

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial.

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento
para fins de esclarecimentos, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o julgado
embargado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000342020v4 e do código CRC 4e4a1559.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5000372-62.2018.4.02.5003/ES

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS (Evento 66,
EMBDECL1) nos quais alega que o acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de
omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 870.947,
pugnando pela aplicação integral dos  critérios de juros e correção monetária previstos no art.
1ª-F da Lei 9.494/1997 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao
menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a decisão sobre a modulação dos
efeitos e, em consequência, a aplicação do IPCA-E para atualização do RPV/PRECATÓRIO
(e não da condenação), eis que já havia, inclusive, declaração do próprio STF quanto à
constitucionalidade da TR para atualização da condenação “antes da formalização do
RPV/PRECATÓRIO”.

VOTO

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

A decisão embargada foi omissa quanto ao critério de atualização das parcelas
atrasadas.

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

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 97



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 447/466

5000372-62.2018.4.02.5003 500000312644 .V4 JES10769© JES10873

para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

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

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

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

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles dar provimento, nos
termos da fundamentação supra, que passa a integrar o julgado embargado. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000312644v4 e do código CRC b46985fb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5001943-71.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ELENILSON PESSANHA MOTTE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o direito do autor a auxílio-acidente a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, após a reabilitação.

VOTO

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

A decisão embargada entendeu que é devido ao autor o restabelecimento
do auxílio-doença desde a data de sua indevida cessação (31/05/2018), devendo ser mantido
até que seja efetivamente habilitado para exercer outra atividade remunerativa.

Quanto ao direito à concessão auxílio-acidente, insta registrar que a tutela
jurisdicional do Estado se faz necessária quando há lide, ou seja, uma pretensão resistida ao
exercício de um direito. Com isso, é possível concluir que o INSS deverá, primeiramente,
manifestar-se em sede administrativa sobre essa benesse ao fim do processo de reabilitação
profissional e, em caso de negativa, é facultado ao autor ajuizar nova ação.

Assim, a discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade,
de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381231v2 e do código CRC b537172c.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0106571-92.2015.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO LUIZ DE PAULA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, conforme
artigo 82 do CPC c/c o art. 55 da Lei 9.099/90, uma vez que foi vencedora no recurso
inominado por ela interposto.

VOTO

A Lei 9.099/95 assim dispõe acerca das custas e honorários sucumbenciais no
âmbito dos Juizados Especiais Cíveis:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e
honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em
segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de
advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de
condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (gn)

Insta registrar que a correta interpretação do dispositivo legal é aquela em que
“vencido” representa aquele que foi “vencido no recurso” e não “no litígio”. Nesse sentido:

Enunciado 57 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais
(FONAJEF): Nos Juizados Especiais Federais, somente o recorrente vencido
arcará com honorários advocatícios.

In casu, a parte autora é a recorrente, e a parte ré a recorrida. Tendo em vista
que foi dado provimento ao recurso interposto pela parte autora (recorrente), inexiste
condenação em honorários para a parte ré (recorrida).

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384682v2 e do código CRC 34a7b66e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
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RECURSO CÍVEL Nº 5000979-44.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto  pela parte como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo, como
tempo especial, os períodos de 01/08/1984 a 11/04/1989, de 10/07/1989 a 20/10/1990, de
29/10/1990 a 07/06/1993, de 08/06/1993 a 29/10/1993, de 04/01/2005 a 16/03/2006, de
03/01/2008 a 04/02/2009, de 03/08/2009 a 01/07/2011, de 18/05/2012 a 01/10/2012 e de
05/04/2013 a 16/01/2015.

Em suas razões recursais (Evento 21), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
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seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.

O autor em suas razões de Evento 25, alega, em síntese, que (i) parte dos
períodos contributivos que ainda não foram reconhecidos na condição de tempo de serviço
especial estão devidamente comprovados pelos PPPs constante nos autos, (ii) durante todo o
contrato de trabalho, desenvolveu exatamente as mesmas atividades e esteve exposto
permanentemente a ruído, calor e radiação ionizante, (iii) todas as informações do processo
corroboram que havia exposição habitual e permanente a ruído, calor e vapores orgânicos,
sem qualquer informação que desabone essa conclusão, todavia o referido PPP não descreve
os fatores de riscos dos quais permaneceu exposto, (iv) é notório que o empregador omite
informações relativas à insalubridade, a fim de se esquivar de suas respectivas contribuições,
(iv)  no que tange à exposição a agentes nocivos, o formulário evidencia que  esteve exposto a
ruído, radiações não ionizantes e fumos metálicos e no mesmo sentido são as informações do
Relatório Técnico de Insalubridade e Periculosidade da empresa, bem como dos PPPs, os
quais registram a exposição a ruído, radiações não ionizantes, fumos metálicos e
hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (graxas e óleos minerais), (v) embora o
Relatório Técnico de Insalubridade e Periculosidade anexado ao presente recurso seja
posterior aos períodos em exame, vislumbra-se que, nos lapsos anteriores, as condições a que
estava exposto no estabelecimento da empregadora, onde exerceu suas atividades, eram,
comumente, mais degradantes e gravosas, (vi) nenhum documento apresentado pelo
empregador logrou comprovar o fornecimento e a efetiva utilização de EPI para amenizar o
ruído existente no ambiente de trabalho, (vii)  a IN nº 77/2015 exige a comprovação da
eliminação ou neutralização da exposição aos agentes nocivos pelo uso de EPI, não bastando
a mera referência de utilização de equipamentos no formulário PPP para a descaracterização
da atividade especial desenvolvida, (viii) não há qualquer elemento que indique que os EPI
foram fornecidos e eficazes em eliminar ou neutralizar os efeitos nocivos do ruído a que
esteve exposto, sendo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 664.335, com
repercussão geral reconhecida (Tema 555), reconheceu a ineficácia da utilização de
equipamentos de proteção individual para fins de eliminação do agente nocivo ruído, (ix) a
exposição aos agentes nocivos advindos da utilização da solda com radiações não ionizantes,
que é composta por hidrocarbonetos aromáticos e fumos metálicos, enseja o reconhecimento
da especialidade das atividades desenvolvidas, (x) conforme descreve o PPRA da
empregadora, a exposição a radiações não ionizantes pode acarretar queimadura da retina,
câncer de pele e esterilidade, sendo que a exposição a fumos metálicos pode causar
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite, (xi) o Anexo 07 da NR-15
considera como insalubre em grau médio a exposição à radiação não ionizante sem proteção
adequada, (xii) embora o laudo em análise tenha sido confeccionado em 2012, denota-se que
não há nenhum óbice para tanto, (xiii)  imperativo o reconhecimento da especialidade do
labor desempenhado nos períodos em apreço, sobretudo porque comprovada a nocividade,
habitualidade e permanência  em local de trabalho onde presentes agentes físicos e químicos,
(xiv)  o PPP, ainda que extemporâneo, é a única prova possível de ser apresentada por ele, que
depende do fornecimento dos formulários e laudos pela empresa, e (xv) é razoável supor que,
em tempos pretéritos, a situação do ambiente de trabalho era pior ou quando menos igual à
constatada na data da elaboração do PPRA emitido em 2016 ou no preenchimento do PPP
que nele se baseia.
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Contrarrazões do INSS de Evento 30 e contrarrazões do autor de Evento 31. 

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

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

(...)

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

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

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

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

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

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

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

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

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

(...)

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

(...)

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

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

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:
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(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 01/08/1984
a 11/04/1989, de 10/07/1989 a 20/10/1990, de 29/10/1990 a 07/06/1993, de 08/06/1993 a
29/10/1993, de 04/01/2005 a 16/03/2006, de 03/01/2008 a 04/02/2009, de 03/08/2009 a
01/07/2011, de 18/05/2012 a 01/10/2012 e de 05/04/2013 a 16/01/2015.

Os períodos de 10/07/1989 a 20/10/1990, de 29/10/1990 a 09/08/1993 e de
08/06/1993 a 29/10/1993 foram reconhecidos como especiais em razão de enquadramento por
categoria profissional (função de maçariqueiro), com base no código 2.5.3 do Decreto
83.080/1970 (Anexo II). 

O INSS se insurge apenas com relação aos períodos em que a especialidade foi
reconhecida em razão de exposição ao agente ruído. Assim, passa-se a analisar os períodos
reconhecidos de 4/01/2005 a 16/03/2006, de 03/01/2008 a 04/02/2009, de 03/08/2009 a
01/07/2011, de 18/05/2012 a 01/10/2012 e de 05/04/2013 a 16/01/2015.

Para o período de 4/01/2005 a 16/03/2006, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Strong Manutenção e Reparos Navais Ltda. demonstrando que laborou com
exposição habitual e permanente a ruído em intensidade de 92 dB (acima do limite legal),
sendo a apuração do agente por meio de decibelímetro, o que é suficiente para a comprovação
de utilização da metodologia prevista na legislação, conforme já exposto. Consta, no
documento, o profissional habilitado que realizou a monitoração ambiental, o que presume a
produção de laudo técnico-pericial. 

Para o período de 03/08/2009 a 01/07/2011, o autor apresentou o PPP, na inicial,
expedido pela empresa Aliança S/A, demonstrando que laborou com exposição habitual e
permanente a ruído em intensidade de 89,6 (acima do limite legal), sendo a apuração do
agente com base na NHO-01 da FUNDACENTRO, o que é suficiente para a comprovação de
utilização da metodologia prevista na legislação, conforme já exposto. Consta, no documento,
o profissional habilitado que realizou a monitoração ambiental, o que presume a produção de
laudo técnico-pericial. 
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Para o período de 05/04/2013 a 16/01/2015, o autor apresentou, inicial, o PPP
expedido pela empresa Consórcio Queiroz Galão demonstrando que laborou com exposição
habitual e permanente a ruído em intensidade de 94,3 e 95,7 dB (acima do limite legal), sendo
a apuração do agente com base na NHO-01 da FUNDACENTRO, o que é suficiente para a
comprovação de utilização da metodologia prevista na legislação, conforme já exposto.
Consta, no documento, o profissional habilitado que realizou a monitoração ambiental, o que
presume a produção de laudo técnico-pericial. 

Para o período de 03/01/2008 a 04/02/2009, o autor apresentou, na incial, a
CTPS demonstrando que laborou, na empresa Estaleiro Mauá S/A, no cargo de
maçariqueiro. Apresentou também o laudo técnico elaborado pela empregadora
demonstrando que, quando desempenhou tal atividade (oficina de corte e molde), esteve
exposto a ruído em intensidade de 95 a 1000 dB (acima do limite legal), sendo o agente
apurado por meio de decibelímetro, o que é suficiente para a comprovação de utilização da
metodologia prevista na legislação, conforme já exposto. 

Para o período de 18/05/2012 a 01/10/2012, o autor apresentou, na inicial, a
CTPS demonstrando que exerceu a atividade de maçariqueiro na empresa Navegação São
Miguel Ltda. Em análise ao processo administrativo, nota-que o autor apresentou  o PPP
expedido pela empresa Navegação São Miguel Ltda. demonstrando que esteve exposto a
ruído com intensidade de 92,0 dB,  sendo a apuração do agente com base na NR-15, o que é
suficiente para a comprovação de utilização da metodologia prevista na legislação, conforme
já exposto. Consta, no documento, o profissional habilitado que realizou a monitoração
ambiental, o que presume a produção de laudo técnico-pericial. 

Nesses termos, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença, tendo
em vista que o INSS não se desincumbiu do ônus de apresentar algum argumento ou
elemento de prova que pudesse infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 

Agora, passa-se à análise do recurso da parte autora. 

O autor ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento de tempo especial
de 03/06/1981 a 19/02/1982, 01/03/1982 a 11/04/1989, 10/07/1989 a 20/10/1990, 29/10/1990
a 09/08/1993, 08/06/1993 a 29/10/1993, 21/07/1994 a 31/08/1994, 07/11/1995 a
02/12/1996, 20/01/1998 a 09/08/1999, 01/02/2001 a 07/04/2003, 09/10/2003 a
05/01/2004, 04/01/2005 a 16/03/2006, 19/09/2006 a 10/07/2007, 06/12/2007 a
25/12/2007, 03/01/2008 a 04/02/2009, 03/08/2009 a 01/07/2011, 17/02/2012 a
22/03/2012, 18/05/2012 a 31/10/2012, 12/11/2012 a 30/03/2013, 05/04/2013 a
16/01/2015, 03/08/2015 a 15/07/2016 e de 09/12/2016 a 22/06/2017.

Assim, considerando os períodos reconhecidos na sentença e mantidos neste
voto, passa-se a analisar a especialidade somente dos períodos de 03/06/1981 a
19/02/1982, 01/03/1982 a 31/7/1984, 7/6/1993 a 9/8/1993, 21/07/1994 a
31/08/1994, 07/11/1995 a 02/12/1996, 20/01/1998 a 09/08/1999, 01/02/2001 a
07/04/2003, 09/10/2003 a 05/01/2004,  19/09/2006 a 10/07/2007, 06/12/2007 a
25/12/2007,  17/02/2012 a 22/03/2012, 12/11/2012 a 30/03/2013, 03/08/2015 a 15/07/2016 e
de 09/12/2016 a 22/06/2017.
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Para o período de 01/03/1982 a 31/7/1984, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Companhia Comércio e Participações Ltda. demonstrando que laborou, como
rebarbador, com exposição habitual e permanente a ruído em intensidade de 94 dB (acima
do limite legal), além de fumos de solda e temperaturas acima de 35 °C. Consta, no
documento, que as atividades eram desenvolvidas a bordo de navios em reparos ou em
construção, consistindo em "retirada das rebarbas de chapas e tubos de redes diversas,
utilizando esmeril elétrico, escova de aço, turbina, lixa, lima etc., fazendo tratamento
anticorrosivo em tubos, flanges e outros materiais ferrosos, aplicando soluções ácidas,
secando com ar comprimido, pintando ou coletando graxa".

Admite-se a especialidade das atividades desenvolvidas com exposição a fumos
metálicos, com previsão no item 1.2.11 do Decreto 83.080/1979 (Anexo I),
independentemente da concentração do agente químico, pois a análise da insalubridade na
hipótese se dá pelo aspecto qualitativo. 

Todavia, compulsando os autos, nota-se, no documento expedido pelo INSS,
que a autarquia já reconheceu administrativamente o período de  01/03/1982 a 31/7/1984
como especial, não havendo interesse de agir nesse sentido (Evento 1, PROCADM9). 

Para o período de 7/6/1993 a 9/8/1993, o autor apresentou a CPTS
demonstrando que laborou, como maçariqueiro, de 8/6/1993 a 29/10/1993, devendo ser
reconhecida a especialidade, com base no enquadramento por categoria profissional
profissional, nos termos do código 2.5.3 do Decreto 83.080/1970 (Anexo II).

Para o período de 21/07/1994 a 31/08/1994, consta a CTPS do autor
demonstrando que ele laborou como ajudante na empresa Setel Lummus Engenharia e
Construções S/A. Considerando que a atividade não está relacionada no rol de atividades
consideradas insalubres por presunção legal e que o autor não apresentou PPP demonstrando
a exposição a agentes nocivos, deve ser mantida a sentença de improcedência com relação a
esse período. 

Para o período de 01/02/2001 a 07/04/2003, o autor apresentou o PPP expedido
por Keppel Fels Brasil S/A demonstrando que laborou como ajudante e maçariqueiro (a partir
de 1/5/2002), porém não há referência à exposição a agentes nocivos à saúde. Assim, não há
como reconhecer o exercício de atividade especial em tal período. 

Para o período de 19/09/2006 a 10/07/2007, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Setal Óleo e Gás S/A demonstrando que esteve exposto ar uído com intensidade
de 81 e 64 dB (abaixo do limite legal). Assim, não há que se falar em reconhecimento de
exercício de atividade especial. 

Para os demais períodos, nota-se, pelas CTPS, que o autor exerceu
de  7/11/1995 a 02/12/1996, 20/01/1998 a 09/08/1999 e 09/10/2003 a 05/01/2004 a atividade
de ajudante na empresa Setal Engenharia e Construções S/A; de 06/12/2007 a 25/12/2007
exerceu a atividade de maçariqueiro para a empresa Felrep Marine Reparos Técnicos e
Navais Ltda.; de 17/02/2012 a 22/03/2012 exerceu a atividade de maçariqueiro na empresa
Full Time Construções e Reparos Navais Ltda.; de 2/11/2012 a 30/03/2013 exerceu a
atividade de maçariqueiro na empresa Andrita Manutenção e Serviços Ltda; de 03/08/2015 a
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15/07/2016 exerceu a atividade de ajudante na empresa RGI Empreendimentos Ltda.; e
de 09/12/2016 a 22/06/2017 exerceu a atividade na empresa Monte Castelo e Manutenção e
Serviços Ltda. 

Ocorre que o autor não apresentou, com relação a esses períodos, PPP ou laudo
técnico demonstrando a sujeição a agentes insalubres, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença de improcedência. 

Da análise do tempo contributivo

O autor, na inicial, requereu a concessão de aposentadoria especial e,
subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em
22/6/2017. 

Considerando o período reconhecido administrativamente pela autarquia, os
períodos reconhecidos na sentença e o período ora reconhecido como especial (7/6/1993 a
9/8/1993), observa-se que o autor, na DER, não reuniu tempo suficiente de carência para a
obtenção de aposentadoria especial. 

A respeito da aposentadoria por tempo de contribuição, tem-se o seguinte
cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
03/06/1981 26/02/1982                     269            1,00                269     -      8   26
01/03/1982 31/07/1984                     884            1,40             1.238      3     4   21
01/08/1984 11/04/1989                   1.715            1,40             2.401      6     6   29
12/04/1989 11/07/1989                       91            1,00                  91     -      2   30
12/07/1989 20/10/1990                     466            1,40                652      1     9   13
29/10/1990 06/06/1993                     952            1,40             1.333      3     7   25
07/06/1993 29/10/1993                     145            1,00                145     -      4   23
21/07/1994 31/08/1994                       42            1,00                  42     -      1   12
07/11/1995 02/12/1996                     392            1,00                392      1    -    27
20/01/1998 09/08/1999                     567            1,00                567      1     6   20
01/02/2001 07/04/2003                     796            1,00                796      2     2     5
09/10/2003 05/01/2004                       89            1,00                  89     -      2   28
04/01/2005 16/03/2006                     437            1,40                612      1     8     4
19/09/2006 10/07/2007                     295            1,00                295     -      9   21
06/12/2007 25/12/2007                       20            1,00                  20     -     -    20
03/01/2008 04/02/2009                     399            1,40                559      1     6   12
03/08/2009 01/07/2011                     698            1,40                977      2     8     4
18/05/2012 01/10/2012                     137            1,40                192     -      6   10
12/11/2012 01/03/2013                     110            1,00                110     -      3   19
05/04/2013 16/01/2015                     652            1,40                913      2     6     1
03/08/2015 15/07/2016                     348            1,00                348     -    11   14
09/12/2016 22/06/2017                     196            1,00                196     -      6   14

         
 Total:           12.237    33     6   10
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Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X     
  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:             1.263      3     5   16
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 79,30%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 77,77%     

Como se vê, na DER, o autor faria jus à concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição com proventos proporcionais, mas não houve pedido, na inicial, nesse
sentido. 

Ocorre que, em consulta ao CNIS, nota-se que o autor manteve vínculos
empregatícios até 7/2019, ou seja, após a DER:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
03/06/1981 26/02/1982                     269            1,00                269     -      8   26
01/03/1982 31/07/1984                     884            1,40             1.238      3     4   21
01/08/1984 11/04/1989                   1.715            1,40             2.401      6     6   29
12/04/1989 11/07/1989                       91            1,00                  91     -      2   30
12/07/1989 20/10/1990                     466            1,40                652      1     9   13
29/10/1990 06/06/1993                     952            1,40             1.333      3     7   25
07/06/1993 29/10/1993                     145            1,00                145     -      4   23
21/07/1994 31/08/1994                       42            1,00                  42     -      1   12
07/11/1995 02/12/1996                     392            1,00                392      1    -    27
20/01/1998 09/08/1999                     567            1,00                567      1     6   20
01/02/2001 07/04/2003                     796            1,00                796      2     2     5
09/10/2003 05/01/2004                       89            1,00                  89     -      2   28
04/01/2005 16/03/2006                     437            1,40                612      1     8     4
19/09/2006 10/07/2007                     295            1,00                295     -      9   21
06/12/2007 25/12/2007                       20            1,00                  20     -     -    20
03/01/2008 04/02/2009                     399            1,40                559      1     6   12
03/08/2009 01/07/2011                     698            1,40                977      2     8     4
18/05/2012 01/10/2012                     137            1,40                192     -      6   10
12/11/2012 01/03/2013                     110            1,00                110     -      3   19
05/04/2013 16/01/2015                     652            1,40                913      2     6     1
03/08/2015 15/07/2016                     348            1,00                348     -    11   14
09/12/2016 05/10/2017                     301            1,00                301     -      9   27
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09/05/2018 15/07/2019                     433            1,00                433      1     2     7
 Total:           12.775    35    -     -   

Dessa forma, faz jus à reafirmação da DER na data em que reuniu 35 anos de
contribuição (15/7/2019), devendo ser concedida a aposentadoria por tempo de contribuição
com proventos integrais. 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso do autor para reconhecer o exercício de tempo especial de 7/6/1993 a 9/8/1993 e
determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais desde 15/7/2019 (reafirmação da DER). Para a atualização das parcelas, determino a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com
base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar
do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no
máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000325229v59 e do código CRC 69aa3ad2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5000078-04.2018.4.02.5005/ES

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

RECORRENTE: JONAS GRONER PAGUNG (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especiais os períodos de 01/09/1992 a 31/01/1993, de 01/02/1993 a
11/11/1995, de 01/09/2000 a 11/03/2011, de 01/09/2011 a 30/06/2016 e de 01/07/2016 a
30/03/2017 e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a
DER em 20/7/2017.

Em suas razões recursais (Evento 30), o INSS alega, em síntese, que (i) nos
períodos de 01/09/2000 a 11/03/2011, 01/09/2011 a 30/06/2016 e de 01/07/2016 a
30/03/2017, o autor exerceu a atividade de frentista e, segundo os PPPs juntados aos autos,
ele estava exposto aos agentes: ruído, hidrocarbonetos aromáticos e combustíveis líquidos,
(ii)  para que a atividade desenvolvida pelo autor esteja inserta na legislação, seria
imprescindível que ele estivesse efetivamente exposto aos compostos orgânicos nele
citados, (iii)  é de conhecimento comum que a referida atividade (frentista) é desenvolvida
nos pátios dos postos de combustíveis, em ambiente aberto e arejado, portanto é certo que o
trabalhador não fica exposto aos agentes nocivos químicos de forma permanente, além de que
os possíveis e baixos níveis de gases se diluem, face às condições do próprio ambiente de
trabalho (aberto e arejado), (iv) no Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado, em
relação aos hidrocarbonetos, não se específica a composição, concentração e intensidade,
tempo de exposição, não havendo elementos para análise, (v)  após a edição do Decreto nº
3.265/1999, em 29/11/1999, os referidos agentes químicos não são contemplados para
enquadramento por exposição qualitativa, (vi) a expressão genérica “hidrocarbonetos”
contida no PPP apresentado, dentro do período de vigência dos Decretos 2.172/1997 e
3.048/1999 (alterado pelo Decreto nº 3.265/1999), não caracteriza atividade especial, visto
que não há a concentração, ou seja, não se adotou o critério quantitativo, como exige a
legislação previdenciária a partir de 29/11/1999.

O autor, em suas razões de Evento 35, o autor alega, em síntese, que (i) faz jus
ao reconhecimento de exercício de atividade rural de 15/05/1984 a 14/05/1986, (ii)
apresentou diversos documentos sinalizando a sua qualidade de segurado especial no período
impugnado, sendo que as testemunhas corroboraram o início de prova material, havendo,
assim, prova plena do alegado labor campesino,  (iii) no que tange ao período de 11/5/2000 a
31/8/2000, faz ele jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial, por exposição a
umidade excessiva, e (iv) o PPP apresentado demonstra que realizou trabalhos e operações
com exposição à umidade em decorrência de sua função de lavador de veículos.
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Contrarrazões do autor de Evento 36 e contrarrazões do INSS de Evento 43.

VOTO

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o
indivíduo a condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a
exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada de trabalho. Ou seja,
antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista de posto
de combustíveis enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item 1.2.11 do
Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que
cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos
(dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados
como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram
até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de
classificar genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
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diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar
que, dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e diesel),
apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água (Resolução ANP 7, de
09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve e sai na
fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada pela
Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à gasolina, tanto
para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).
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O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e
não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva
capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE na própria
portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente
do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina,
que contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é
comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição dos
frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n.
1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de
prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já
reconhece o exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a
gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019:
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EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM. POSSIBILIDADE.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO BENZENO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 56 DO DECRETO 3048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO.

Da análise dos autos e tendo em vista as datas mencionadas no relatório com relação à
decisão de primeira instância, considera-se que o recurso é tempestivo.

A controvérsia gira em torno de:

Recurso do segurado: não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015.

O benefício em questão está previsto no art. 56, do Decreto nº 3.048/1999, que cabe aqui
transcrever:

Art. 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e
cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art.
199-A. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).

Para os segurados filiados à Previdência Social até 16/12/1998, foi assegurada a obtenção de
aposentadoria proporcional com direito adquirido ou após a EC nº. 20/1998, neste último caso
desde que preenchidos os requisitos adicionais de idade mínima de 53 e 48 anos se homem ou
mulher, respectivamente, e tempo adicional de contribuição, pedágio, na forma estabelecida
pelos arts. 187 e 188 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº.
3.048/1999, a seguir reproduzidos:

Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº. 20, de 1998, ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os
requisitos para obtê-la. (...).”

Art. 188. O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de
1998, cumprida a carência exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao
tempo de contribuição, quando, cumulativamente: I - contar cinqüenta e três anos ou mais de
idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: 1. trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se
mulher; e b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por
cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo
constante da alínea ‘a’. (...).

Em relação à conversão do tempo especial em comum, incide o art. 57, § 5º, da Lei nº.
8.213/1991, que dispõe:

Art. 57. (...). § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (...).

A caracterização e comprovação da atividade especial são regidas pela Legislação
Previdenciária vigente ao tempo de sua prestação, sendo oportuno a transcrição do art. 70 do
Decreto nº. 3.048/1999, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº. 4.827/2003:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 101



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 6/409

5000078-04.2018.4.02.5005 500000294462 .V33 JES10515© JRJ17255

Art.70. (...) § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. § 2º
As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade
comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

É indispensável salientar que a manifestação da PERÍCIA MÉDICA do INSS não tem efeito
vinculante aos órgãos julgadores do CRPS, até porque funciona no presente como parte
interessada no processo administrativo. Para reforçar esse entendimento, dispõe o art. 3º da
Instrução Normativa CRPS nº 1/11:

“Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica
ou jurídica, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos, desde que fundamentada a decisão, sob pena de nulidade”.

Destarte, os órgãos julgadores têm o livre convencimento das provas e o reconhecimento de
tempo especial não constitui matéria eminentemente médica, por haver aspectos jurídicos a
serem considerados.

Assim, passamos a julgar.

Insurge-se o segurado contra o não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015,
trabalhados como gerente de posto de gasolina e exposto aos agentes nocivos
hidrocarbonetos, ruído, postura inadequada e acidentes, conforme formulário anexado aos
autos.

Foi realizada diligência a fim de esclarecer o composto do agente hidrocarboneto e em
resposta a empresa afirma que o interessado esteve exposto ao agente nocivo BENZENO.

De se notar que, embora a função seja de gerente, na profissiografia apresentada indica que o
segurado trabalhava no abastecimento de veículos e, ainda que não fosse, não pode se falar
em falta de habitualidade na exposição tendo em vista que o requerente se encontra no
ambiente.

Assim, passível de enquadramento O PERIODO TODO no código 1.2.10 do Anexo I ao
Decreto 83.080/79.

Ressalta-se que o agente BENZENO é cancerígeno e sua simples presença já enseja o
enquadramento do período. Assim, somando-se os períodos enquadrados de 01/09/1997 a
10/03/2015 à contagem efetuada pelo INSS, o segurado implementa o tempo suficiente para a
obtenção do benefício pleiteado (42).

O interessado requer que seja transformada a espécie 42 em 46 (aposentadoria especial).
Assim, requer-se que o INSS proceda aos cálculos, com os devidos enquadramentos e
apresente ao segurado, para que este escolha o benefício mais vantajoso, nos termos do
Enunciado 5/INSS. Sob esse contexto, assiste razão do segurado.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO DO INTERESSADO, para no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

No caso, o INSS impugna os períodos de 01/09/2000 a 11/03/2011, 01/09/2011
a 30/06/2016 e de 01/07/2016 a 30/03/2017. 
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Para os períodos de 01/09/2000 a 11/03/2011 e 01/09/2011 a 30/06/2016, o PPP
de Evento 1 (PROCADM4), expedido pela empresa Zam Comércio de Combustíveis Ltda.,
demonstra que o autor laborou como FRENTISTA e esteve exposto a hidrocarbonetos
aromáticos (tolueno e xileno), em razão de trabalho em contato permanente com compostos
à base de hidrocarbonetos através de manipulação de gasolina, óleo diesel, etanol, lubrificante
etc. A descrição das atividades revela que estas consistiam, em especial, em executar serviços
de abastecimento de líquidos combustíveis e inflamáveis; assim, não há dúvida de que a
exposição ao agente nocivo se dava de forma habitual e permanente. Consta, ainda, que não
houve uso de EPI eficaz. 

Como se observa, não há dúvidas de que o autor, na função de frentista,
esteve exposto de forma habitual e permanente a gasolina, que contém benzeno, agente
químico cancerígeno. 

Considerando a fundamentação exposta, deve ser mantida a especialidade de
01/09/2000 a 11/03/2011 e 01/09/2011 a 30/06/2016 por exposição a hidrocarbonetos
aromáticos. 

Para o período de 01/07/2016 a 30/03/2017, o PPP de Evento 1 (PROCADM4),
expedido pela empresa CP Negócios e Serviços Ltda., demonstra que o autor laborou como
FRENTISTA e esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos (tolueno e xileno), em razão de
trabalho em contato permanente com compostos à base de hidrocarbonetos através de
manipulação de gasolina, óleo diesel, etanol, lubrificante etc. A descrição das atividades
revela que estas consistiam, em especial, em executar serviços de abastecimento de líquidos
combustíveis e inflamáveis; assim, não há dúvida de que a exposição ao agente nocivo se
dava de forma habitual e permanente. Consta, ainda, que não houve uso de EPI eficaz. 

Como se observa, não há dúvidas de que o autor, na função de frentista,
esteve exposto de forma habitual e permanente a gasolina, que contém benzeno, agente
químico cancerígeno. 

Considerando a fundamentação já exposta, deve ser mantida a especialidade de
01/07/2016 a 30/3/2017 por exposição a hidrocarbonetos aromáticos. 

Vale registrar que esta TR/ES já firmou o entendimento de que, em razão de a
LINACH afirmar que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para humanos
e os frentistas de postos de gasolina estarem expostos a benzeno, a atividade em questão deve
ser reconhecida como especial, nos termos do acórdão proferido na ação 0008147-
03.2017.4.02.5052, proferido na sessão de 10/7/2019, na relatoria do Juiz Federal Pablo
Coelho Charles Gomes, conforme fundamentos a seguir:

(...) A LINACH afirma que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para
humanos.
Os frentistas de postos de gasolina estão expostos a benzeno. Houve, ainda que de forma
indireta, o reconhecimento administrativo desse fato por parte do Ministério do Trabalho e
Previdência Social (MTPS).
Com efeito, o referido ministério editou a Portaria MTPS nº 1.109, de 21/9/2016, a qual teve
por finalidade “Aprovar o Anexo 2 - Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora nº 9, aprovada pela
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Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta Portaria.”
O item 1.1.1 da referida Portaria MTPS nº 1.109/2016 define “Postos Revendedores de
Combustíveis” do seguinte modo: “1.1.1 Para fins deste anexo, consideram-se Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em terra
firme que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos
veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO.”
Ou seja, de acordo com a definição dada pela portaria, em qualquer posto de abastecimento
de combustíveis haverá exposição a benzeno.
Conclusão: todo o tempo laborado na função de frentista/bombeiro deve ser considerado como
especial. Diante disso, entendo que a sentença deve ser mantida, reconhecendo como especial
o período de 01/12/1979 a 20/04/1982 no qual o autor
exerceu a função de bombeiro em posto de gasolina. (...)

Agora, passa-se à análise do recurso do autor, que insurge em face do período
de 5/05/1984 a 14/05/1986, no qual alega que exerceu atividade rural sob o regime de
economia familiar. A sentença indeferiu a pretensão sob os seguintes fundamentos:

(...) Avançando no julgamento da demanda, passo a apreciar o suposto tempo laborado no
meio rural em regime de economia familiar.

Como se nota do pedido inicial, a parte autora requer o reconhecimento do exercício efetivo
de trabalho rural a partir dos 12 anos de idade.

Há muito a jurisprudência nacional estabeleceu a possibilidade de averbação do tempo
trabalhado entre os 12 e 14 anos. Matéria, inclusive, sumulada perante a Turma Nacional de
Uniformização:

Súmula nº 5. A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei
8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins
previdenciários.

Sobre a súmula ora apresentada, é de se destacar um ponto. A averbação do tempo trabalhado
em tão tenra idade é admitido desde que devidamente comprovado.

Faz-se essa ressalva pela própria natureza da atividade desempenhada. Não é segredo a
dificuldade da lida no campo. Serviço duro e de grande exigência física.

Também é de conhecimento geral que, décadas atrás, os indivíduos iniciavam o aprendizado
no campo muito cedo, até mesmo antes dos 10 anos.

Contudo, seria essa atividade um trabalho efetivo ou apenas um auxílio no campo, na medida
e com as limitações físicas impostas pela idade?

Este questionamento deve ser respondido pela parte autora na instrução. Não basta, pois,
alegar o trabalho no campo a partir dos 12 anos, faz-se imprescindível uma demonstração
mais concreta da participação efetiva e indispensável do menor no labor.

Sem essa comprovação, muito embora seja natural o reconhecimento da presença do menor no
campo, a averbação do tempo como trabalho efetivo, para fins previdenciários, restará
prejudicada.

Pode-se invocar, inclusive, por analogia, a situação de dependência entre pais e filhos para
fins previdenciários (notadamente pensão por morte e auxílio reclusão). Quer dizer: naquelas
situações, não basta a alegação de que os filhos ajudavam com algumas despesas domésticas
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para caracterizar dependência. Não se pode, segundo corriqueiro entendimento
jurisprudencial, confundir auxílio com dependência.

Isso porque é inegável que – e não somente no meio rural – os filhos por ventura auxiliem os
pais em suas atividades laborativas na medida do possível. Agora, esse auxílio, em tão tenra
idade, não pode ser equiparado a uma jornada de trabalho como qualquer trabalhador
urbano ou rural (já que a pretensão autoral é computar esse tempo rural como tempo de
contribuição).

Ou seja, é possível equiparar esse labor rural, em tão tenra idade, geralmente em meio
período (já que a grande maioria estudava um período do dia), com aquele trabalhador
urbano (somente a partir dos 14 anos – e como menor aprendiz ainda)?

Não se pode, evidentemente, passar a reconhecer, automaticamente, tempo de contribuição
pelo simples fato de o segurado ter nascido no meio rural ou ter auxiliado os pais nas tarefas
agrícolas. Esse labor deve se revelar indispensável ao regime de economia familiar.

Uma vez demonstrado o trabalho rural, em regime de economia familiar, admite-se o seu
aproveitamento para a outorga da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme consta
do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, abaixo transcrito:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

(...)

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91 pode ser computado
para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não podendo, contudo, ser utilizado
para cobrir a carência exigida para este tipo de benefício.

Para a outorga dessa prestação é necessário um mínimo de 180 contribuições mensais à
previdência, denominado carência, conforme estabelecido no art. 25, inc. II, da Lei nº
8.213/91. Importa esclarecer que, para os segurados inscritos na Previdência Social antes da
edição da Lei nº 8.213/91, aplica-se o período de carência descrito na tabela do art. 142.

Há, portanto, que ser analisado se a parte autora atende à carência legal em atividade
urbana.

Por toda a documentação apresentada nos autos, mostra-se incontroverso o atendimento do
requisito da carência.

Com relação à comprovação do exercício da atividade rural, ressalte-se a impossibilidade de
sua realização com base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da
Lei nº 8.213/91, confirmado na súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de beneficio previdenciário.
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A demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova documental,
a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.

Para tanto, a demandante juntou os seguintes documentos, dentre outros: escritura pública de
imóvel rural pertencente ao avô materno do demandante; extrato do sistema PLENUS, do
INSS, comprovando que os pais do autor obtiveram aposentadoria por idade, na qualidade de
segurado especial.

Cumpre salientar que, a jurisprudência pátria admite a comprovação das atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar por intermédio de documentos em nome dos
pais, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para
comprovar o trabalho rural exercido.

 Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS: QUALIDADE DE
SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL. ATENDIDOS.
LAUDO PERICIAL: CONDIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1.
Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC,
eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou
STJ. 2. Nos termos do julgamento do RE 631240, decidido com repercussão geral reconhecida,
para as ações ajuizadas até a data dessa decisão, a contestação de mérito caracteriza o
interesse de agir da parte autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao pedido,
sendo, para esses casos, prescindível a provocação administrativa. 3. Os requisitos
indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze)
contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou
total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. Presente início de
prova material: o autor (solteiro) juntou cópia de documentos do genitor: certidão de
nascimento próprio comprovando a condição de lavrador do genitor (fl. 17); escritura de
compra e venda de imóvel rural em nome do genitor (fl. 19) e os respectivos ITRs (fls.
21/37), notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome do pai (fl. 23/25); que
configura início razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução
pro misero. Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência assentou entendimento no
sentido de que as atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser
comprovadas por intermédio de documentos em nome dos pais e de terceiros. Isso em razão
das dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para comprovar o seu efetivo
exercício no meio agrícola. Precedentes. 5. A prova material foi corroborada por prova
testemunhal consistente (contracapa), que confirmou o trabalho em regime de economia
familiar: indubitável qualidade de segurado especial da parte autora. 6. Averiguada
pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades rurais (fls. 84/87). 7. Em
que pese o perito conclua que a incapacidade da parte autora é parcial, apresentando marcha
claudicante, entendo que, no caso, tal incapacidade torna-se total, visto que o esforço físico,
manter-se de pé, caminhar, são exigências intrínsecas ao labor rural, única atividade
desempenhada pela parte autora. Assim, considerando as condições individuais da parte
autora, e averiguada a incapacidade total e temporária para o labor rural, mostra-se devida a
concessão de auxílio-doença. 8. DIB: a contar da data da citação (f. 04v - 13.10.2005),
Recurso Especial Representativo de Controvérsia. Art. 543-C do CPC. REsp 1369165/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014. 9.
Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal 10. A antecipação de tutela
deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos
contra o acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 11. Apelação do
INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida (item 09). (AC
00355222020134019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 -
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:18/09/2015 PAGINA:2391.)
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Com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência de conciliação, instrução e julgamento.

As testemunhas, em uníssono, confirmaram o trabalho rural realizado por toda a família do
demandante. O labor, exercido nas terras do avô materno do demandante e na propriedade da
testemunha Geraldo Manthay Boone, na condição de meeiro.

Da audiência apurou-se que o trabalho rural não dependia da contratação de empregados ou
outros meeiros para auxiliar no cultivo da terra, sendo o labor absorvido somente pelo
membros da família.

Entretanto, não se vislumbra que a prova foi suficientemente precisa quanto ao início efetivo
do trabalho.

Como dito alhures, o período de trabalho rural nessa faixa etária pode ser averbado para fins
previdenciários, porém, considerando as exigências físicas da atividade, a prova processual
deve ser ainda mais profunda no mérito, para eliminar dúvidas sobre se a atividade, na
realidade, não constituiu um mero auxílio familiar na lavoura.

No meu sentir, as provas indicam para o mero auxílio e não para o trabalho efetivo.

Deste modo, cotejando a prova documental e oral produzida em audiência, concluo que a
averbação do trabalho rural deve ser concedida, porém, com restrições. Seu início deve ser
computado quando a autora completou 14 anos (15/05/1986) e o fim estabelecido no dia
24/07/1991, como pretendido na inicial. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que haveria prova do alegado labor rural de
15/5/1986 a 24/7/1991. O autor, por sua vez, argumenta a necessidade de averbação do
período rural, em maior extensão, a partir dos 12 anos, nos termos de jurisprudência.

Sendo assim, assiste razão à parte Autora, nos termos da reiterada
jurisprudência desta 1a. Turma Recursal.

 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhe provimento ao
Recurso do INSS e dar provimento ao Recurso da Autora para determinar a averbação do
período rural de 15/05/1984 a 24/07/1991, em maior extensão. Sem custas para o INSS.
Honorários advocatícios devidos pelos recorrentes vencidos em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ), ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor ante o
deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000294462v33 e do código CRC 64dabed2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5002342-06.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LURDES NAZARE DAZILIO CAMPOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parta autora contra a sentença (Evento
18) que condenou o INSS "a averbar o tempo de serviço rural referente ao período de
10/9/1972 a 14/1/1982 e a conceder à autora a aposentadoria por idade NB 182.164.374-
4 com efeitos retroativos à data de entrada do requerimento administrativo". 

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese, (i) que requereu a
concessão do benefício por tempo de contribuição, consoante a peça vestibular acostado aos
autos; e (ii) que lhe foi concedido o benefício de aposentadoria por idade, ao invés da
aposentadoria por tempo de contribuição. Contrarrazões da parte ré (Evento 32).

VOTO

Pois bem. Diante do acervo probatório, a sentença acolheu o pedido da parte
autora, sob a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a averbação de tempo de serviço rural referente ao período
de 10/2/1972 a 14/1/1982 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição,
com proventos integrais sem fator previdenciário, desde a data do requerimento administrativo
(NB 182.164.374-4, DER 19/05/2017).

Tempo de serviço rural

A autora afirmou que exerceu atividade rural continuamente no período de 10/2/1972 a
14/1/1982 em regime de economia familiar.

O INSS justificou a recusa da averbação do tempo de serviço rural por considerar que faltava
início de prova material contemporâneo aos fatos (evento 1, PROCADM4, fl. 39).

Em contestação, o INSS alegou que os documentos juntados aos autos não comprovam a
atividade rural no período alegado.

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). O início de prova
material, porém, precisa ser complementado pela prova testemunhal, uma vez que se trata de
mero indício de atividade rural.

Dentre os documentos exibidos, formam início de  prova material contemporâneo ao período
em que a autora afirmou ter exercido atividade rural (até 1982) os seguintes:
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certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 5/2/1983, em que o pai da
autora é qualificado como lavrador (evento 1, PROCADM3, fl. 20);

certidão de nascimento da autora, baseada em registro civil lavrado em 10/9/1960, em
que consta a profissão de lavrador do pai da autora (evento 1, PROCADM3, fl. 30);

certidão de nascimento de Edson Afonso Dazilio, baseada em registro civil lavrado em
25/10/1970, em que consta a profissão de lavrador do pai da autora (evento 1,
PROCADM3, fl. 31).

A qualificação profissional do pai da autora como lavrador antes do início e depois do final do
período tempo de serviço rural alegado forma indício de que, enquanto solteira, a autora
exercia atividade rural.

De acordo com a Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização, “Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo
o período equivalente à carência do benefício”. A eficácia probatória dos documentos pode
ser estendida com base em prova testemunhal convincente.

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

1ª testemunha – Maria Odília Delpupo

Era vizinha da autora em Lajinha; a autora residia na roça; a autora residia com a família,
tinha um monte de irmãos; quando conheceu a autora trabalhava na roça, todo mundo
trabalhava na roça; há uns cinquenta anos atrás; a gente começava a trabalhar na roça desde
pequena e a autora também; com dez, doze anos já estava tudo na roça; passava na
propriedade rural da autora para ir na igreja, passava de bicicleta porque não tinha carro; a
propriedade era do pai da autora; a propriedade não era tão grande não, ninguém tinha
fazenda grande não; tinha uns dois alqueires ou três, é muito até, era um ou dois alqueires,
alguma coisa assim, era pouquinho; cultivavam coisas de comer, era arroz, feijão; lavoura
branca; eles vendiam feira, trocavam com café para beber, e o que sobrava, comiam; não
cultivavam café, trocavam lavoura branca por café; a família da autora não tinha criação de
gado, de animal, pasto assim e essas coisas não tinha não; não lembra muito bem do
casamento da autora; a autora casou e saiu da roça, essas coisas não sabe falar muito bem,
mas a autora casou e saiu; a autora casou na roça; não sabe se logo depois de casar a autora
saiu da roça, mas sabe que saiu; a autora saiu próximo ao casamento, não sabe se foi logo;
os irmãos da autora também trabalhavam na roça; todos os irmãos trabalhavam, é até bonito,
era muito homem e muita mulher na roça; nenhum dos irmãos trabalhavam fora, naquela
época ninguém trabalhava fora, não tinha chance de emprego não; o nome da região era
Lajinha; a autora trabalhava com a família; a propriedade era do pai da autora.
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2ª testemunha - Ronaldo José Ferreira

Conhece a autora de Domingos Martins, divisa de Afonso Cláudio com Domingos Martins;
conhece a autora há muito tempo, uns trinta ou quarenta anos; onde a autora morava,
chamavam de Lajinha em Domingos Martins; morava perto da autora; passava pela
propriedade, era caminho; a autora morava na roça; a autora morava com os pais e irmãos;
o terreno não era grande não, era pequenininho, na faixa de um alqueire e meio ou dois, era
pequeno; a autora ajudava os pais na lavoura, todo mundo trabalhava na roça; todos os
filhos e os pais trabalhavam na roça e nós também; lá na roça é estimado trabalhar com uns
dez ou doze anos, por aí; o que a família da autora fazia a gente chama lá de lavoura branca,
que é milho, feijão, arroz; o destino da plantação era para a alimentação, sustento próprio;
nesse terreno a família da autora não tinha pé de café, só lavoura branca mesmo; criação de
animal a família também não tinha; a autora e todos os irmãos trabalhavam lavoura; nenhum
dos irmãos trabalhavam fora, para sustento da casa todos trabalhavam na lavoura; quando a
autora casou tem muito tempo, é difícil de lembrar, mas acha que foi em 1982 ou 1983, por
aí; a autora casou na roça; depois que a autora casou veio para cá; acha que ficou um ano e
pouco na roça e depois veio para cá; casou e veio logo em seguida para a cidade.

3ª testemunha - Duarte Antonio Zambon

Conhece a autora há um bom tempo; há uns trinta anos; a autora é vizinha da onde o
depoente mora hoje; reside em Vila Pontões - Afonso Cláudio; a família da autora morava
onde faz divisa com os dois municípios; chamam onde a família da autora residia de Lajinha -
Domingos Martins; Lajinha faz divisa com Afonso Cláudio;  mora lá ainda; é roça, meio
rural; o local que residia era um pouco distante de onde a autora morava, mas faz divisa;
passava perto da onde a autora morava, sabe onde é; sempre passava onde a autora morava;
lembra que a propriedade era dos pais da autora; a propriedade não era muito grande não;
imagina que o tamanho seja de uns dois alqueires e meio a três; passava lá perto e conseguia
ver o que a família da autora cultivava; era feijão, milho, arroz; não lembra se cultivavam
mais alguma coisa; chamam de lavoura branca; lá não tinha plantação de café; não tinha
criação de animal, que se lembre, não tinha; acha que a autora tinha dez irmãos; conhecia
alguns irmãos; o nome deles era Valter, Fidelix, Euvesio, Vera, Lucia era a mãe, Valdeth; todo
mundo trabalhava na roça; nenhum dos irmãos trabalhavam na cidade; desde criança a
gente já iniciava a trabalhar na roça; a autora e os irmãos também começaram a trabalhar
desde cedo, uns dez, doze anos começava; lembra que a autora casou lá na roça; foi em
1983; foi ao casamento da autora; depois que casou a autora veio para cidade; logo em
seguida que casou.

As testemunhas confirmaram que a autora exerceu atividade rural na pequena propriedade
rural do pai, em regime de economia familiar, desde a infância até a época em que se casou.

A jurisprudência, porém, admite averbação de tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de
idade, conforme Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização. A autora completou 12
anos de idade em 10/9/1972.

A autora se casou em 5/2/1983 (evento 1, PROCADM3, fl. 20). Ficou provado que pelo menos
até 14/1/1982, um ano antes do casamento, a autora exercia atividade rural.

A autora tem direito à averbação do tempo de serviço rural referente ao período de 10/9/1972
a 14/1/1982 para efeito de contagem de tempo de contribuição, independentemente do
recolhimento de contribuições. A lei só proíbe que esse tempo seja contado para efeito de
carência. É o que dispõe o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91: “O tempo de serviço do segurado
trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”.
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Direito à aposentadoria

O INSS apurou 25 anos, 3 meses e 0 dias de tempo de contribuição (evento 1, PROCADM3, fl.
60).

A segurada do sexo feminino adquire direito à aposentadoria por tempo de contribuição aos
30 anos de contribuição.

A autora tem direito à averbação de tempo de atividade rural referente ao período de
10/9/1972 a 14/1/1982, o que representa um acréscimo de mais de 9 anos de tempo de
contribuição. 

Somados o tempo de serviço rural ao tempo de contribuição já averbado pelo INSS, a autora
completou mais de 30 anos de tempo de contribuição até a data do requerimento
administrativo, em 9/5/2017.

O tempo de contribuição em atividade urbana foi suficiente para completar a carência.

Todos os requisitos da aposentadoria foram preenchidos.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a averbar o tempo de serviço rural
referente ao período de 10/9/1972 a 14/1/1982 e a conceder à autora a aposentadoria por
idade NB 182.164.374-4 com efeitos retroativos à data de entrada do requerimento
administrativo. 

Com efeito, merece acolhimento às alegações da parte autora.

Isso porque, em sua peça inicial, a autora expressamente requereu a concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição (Evento 1).

Ademais, depreende-se do decisum ora guerreado, que sua fundamentação é no
sentido de analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse
pleiteada.

Com isso, conclui-se a ocorrência de erro material na parte dispositiva da
sentença, ao condenar o INSS a conceder a aposentadoria por idade.

Por fim, o INSS, em suas contrarrazões (Evento 32), reconhece o referido erro,
tendo registrado que "não se opõe ao provimento ao recurso da parte autora".

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000373109v6 e do código CRC bd2af792.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5002653-94.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MAILDA PALMIRA DE ANDRADE FERNANDES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo pela parte autora em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a averbação do período
de 25/05/1973 a 17/03/1982 como exercício de atividade rural. 

Em suas razões, alega, em síntese, que (i) há início de prova material a respeito
do labor no meio campesino a partir dos 10 anos de idade, (ii) há convergência na prova
testemunhal colhida nos autos, dando abrangência prospectiva e retroativa aos documentos
anexados, (iii) apresentou diversos documentos que são perfeitamente aceitos como início de
prova material, pois trazem elementos consistentes a fim de indicar a vida em zona rural e a
atividade campesina, (iv) em complementação à prova indiciária, as testemunhas ouvidas na
assentada do Evento 15 confirmaram o exercício da atividade rural, (v) os documentos que
acompanham a inicial (certidões de casamento, documentos escolares, registro de
imóvel) constituem razoável início de prova material, e (vi) não há plausibilidade de se
manter a sentença sob a alegação de que, no intervalo de 25/05/1969 a 24/05/1973, não
logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural, já que há documentação apta a
servir como início de prova material, sendo que a prova testemunhal foi convincente e
harmônica acerca da atividade rural desde a infância, devendo-se dar eficácia retroativa e
prospectiva à vasta documentação apresentada como início de prova material. 

Contrarrazões da parte contrária (Evento 31). 

VOTO

 

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural, pela autora, desde a
sua infância, porém considerou apenas o labor campesino a partir do momento em que ela
completou 14 anos de idade, ou seja, a partir de 25/5/1973, sob os seguintes fundamentos: 

(...) Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
tempo de contribuição desde o primeiro requerimento administrativo; sucessivamente, desde o
segundo requerimento administrativo ou desde quando alcançado o tempo mínimo de
contribuição.

A autora formulou dois requerimentos administrativos em 13/07/2017  (NB 42/183.141.547-7)
e 20/02/2018 (NB 42/185.818.570-7), ambos indeferidos por falta de tempo de contribuição
(evento 1, PROCADM3, fls. 29-30, e OUT4, fl. 2).
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A autora pretende a averbação do tempo de serviço rural referente ao período de 25/05/1969 a
17/03/1982.

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). Os seguintes
documentos formam início de prova material de que a autora exercia atividade rural:

certidão de registro de imóvel rural em nome da mãe da autora, Palmira Ferreira Andrade,
situado no Córrego Novo Horizonte, distrito de Humaitá, Mutum/MG, lavrada em 13/02/2017
(evento 1, PROCADM3, fl. 15);

certidão de casamento do irmão da autora, Sebastião Custódio Ferreira, qualificado como
lavrador, com base em registro civil feito em 27/12/1974 (evento 1, PROCADM3, fl. 16);

certidão de casamento da autora com Delson Amadeu Fernandes, qualificado como lavrador,
com base em registro civil feito em 27/05/1978  (evento 1, PROCADM3, fl. 17);

certidão de inteiro teor de nascimento da irmã da autora, Areire Custódio de Andrade, em que
consta a profissão de lavradora da mãe da autora, Palmira Ferreira de Andrade, com base em
registro civil feito em 14/08/1961 (evento 1, PROCADM3, fl. 18);

certidão de casamento do irmão da autora, Adílio Custódio Ferreira, qualificado como
lavrador, com base em registro civil feito em 25/11/1978 (evento 1, PROCADM3, fl. 19);

certificado de aprovação da autora na Escola Singular Córrego de São João, emitido em
20/12/1974 (evento 1, PROCADM3, fl. 20).

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

1ª testemunha – José Ferreira de Souza

Nasceu em Humaitá, fica em Mutum, Minas Gerais; conheceu a autora; conheceu a autora em
Humaitá, no córrego que ela morava; é um pouco mais velho do que a autora e a conhece
desde criança; trabalhou na roça; trabalhou na roça desde quando conseguiu andar, desde
pequeno; a autora trabalha na roça; lembra-se da autora trabalhando na roça desde a
infância; era vizinho da autora; era vizinho de divisa de terreno, morava em um terreno e a
autora morava em outro; a autora morava com a mãe; não conheceu o pai da autora, morreu
cedo; a mãe da autora tinha um pedaço de terra; a terra era pequena, dois alqueires ou dois
e meio; a autora tem um irmão; a autora tem muitos irmãos; lembra-se dos irmãos Adira,
Luiz, mas não lembra o nome dos outros; a autora casou na roça, onde morava; a autora
casou com Delson; a autora não teve filhos na roça; casou-se em 80; a autora casou antes; a
autora casou na roça; a autora trabalhava no terreno da mãe; ninguém trabalhava fora; todos
plantavam somente no terreno; plantavam arroz, feijão, milho, mandioca, que hoje conhecem
como aipim; a autora casou em 1978; não foi ao casamento da autora, pois não pôde; foi
convidado ao casamento da autora; o esposo da autora é Delson; esse é o esposo da autora
até hoje; a autora não teve filhos na roça; a autora saiu da propriedade no ano que se casou,
casou e já se mudou para o terreno que o esposo trabalhava; a autora saiu da roça e foi para
a roça novamente, continuou na roça; o outro terreno que a autora foi era no Espírito Santo,
lá era Minas, divisa; foi ao terreno que a autora se mudou aqui, mas foi lá bem depois; perdeu
um pouco o contato logo que a autora foi para lá; o tempo que viviam somente trabalhando,
não tinham tempo nem de sair; passou um bom tempo e depois é que foram começar a se
conversar novamente.

2ª testemunha – Geraldo Resende Carreiro

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 103



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 20/409

5002653-94.2018.4.02.5001 500000373304 .V16 JES10515© JRJ17255

Conhece a autora desde 1978; conheceu a autora em São Domingos, Brejetuba; a autora
trabalhava na roça; a autora trabalhava na propriedade do sogro; a propriedade era
pequena; produziam milho, feijão, arroz, essas coisas; a autora trabalhava com o esposo; a
autora teve filhos nessa propriedade; a autora tem três filhos, “Reinaldo” e “Elene”; a autora
trabalhou na roça até 1982; se lembra, pois se casou em 1982; o ano que se casou foi o ano
que a autora deixou de trabalhar na roça; não tinham outra fonte de renda; viviam só da
roça; depois de 1982, a autora continuou na roça, mas foi trabalhar como professora; até
1982 a autora trabalhou na roça e depois se tornou professora, mas continuou morando na
mesma terra; em 1982 ainda estava lá; a propriedade era pequena, dois a três alqueires.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pela autora desde a infância até
1982, quando solteira na propriedade da mãe, em Minas Gerais, e, após o seu casamento com
Delson, em 1978, em terreno do sogro, no Espírito Santo.

Conforme redação original do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91, a partir dos 14 anos de idade os
filhos de segurados especiais também se qualificavam como segurados especiais. Essa é a
idade mínima prevista em lei para qualificar o segurado especial. A jurisprudência, porém,
admite reduzir a idade mínima a 12 anos, conforme Súmula nº 5 da Turma Nacional de
Uniformização: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei
8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins
previdenciários”. Contudo, o reconhecimento da qualidade de segurado especial a partir de
tão tenra idade exige comprovação consistente de efetiva e relevante colaboração do menor na
atividade rural familiar. Afinal, o regime de economia familiar pressupõe que o trabalho de
cada um dos membros da família seja indispensável à própria subsistência (redação original
do art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Somente integram o regime de economia familiar e se
qualificam como segurados especiais os membros da família cujo trabalho seja indispensável
para o sucesso da atividade rural. Presume-se que a colaboração de uma criança com 12 doze
anos de idade na atividade rural não tenha expressividade para torná-la indispensável. Essa
presunção é relativa, admite prova em contrário, mas as testemunhas não prestaram
informações relevantes para caracterizar a relevância e indispensabilidade da colaboração
da autora aos 12 anos de idade. Por isso, reconheço tempo de serviço rural somente a partir
dos 14 anos de idade da autora.

Conforme anotações constantes do CNIS, o primeiro vínculo empregatício da autora iniciou-se
em 01/04/1982 (evento 6, PET2).

Considero provado que a autora exerceu atividade rural, em regime de economia familiar,
no período de 25/05/1973 - quando completou 14 anos de idade - a 17/03/1982.

A autora tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de contagem de tempo
de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições. Ressalvo que esse
tempo não pode ser considerado para efeito de carência. Aplica-se o art. 55, § 2º, da Lei nº
8.213/91: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a
ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”.

O INSS apurou 18 anos, 7 meses e 11 dias de tempo de contribuição  até a DER, 13/07/2017
em (evento 1, PROCADM3, fl. 24). Somando o tempo de serviço rural referente ao período de
25/05/1973 a 17/03/1982, a autora completa 27 anos, 5 meses e 4 dias de tempo de
contribuição, não alcançando o mínimo de 30 anos de tempo de contribuição para se
aposentar.
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Ainda que se considerassem as contribuições vertidas a partir da competência 07/2017 (até
12/2017), embora marcadas com o indicador "PRES-EMPR: Data de rescisão posterior à data
de encerramento da atividade do empregador", mesmo assim o somatório não
seria suficiente para cumprir a carência exigida para o benefício.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a averbar o tempo de serviço rural
referente ao período de 25/05/1973 a 17/03/1982.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder a aposentadoria por tempo
de contribuição. (...)

Como se observa, a sentença reconheceu o exercício de atividade rural a partir
de 25/5/1973, quando a autora havia completado 14 anos de idade. Ocorre que, conforme
bem destacado na decisão recorrida, a  jurisprudência admite reduzir a idade mínima a 12
anos, conforme Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização: “A prestação de serviço
rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”. 

Considerando que houve início de prova material corroborada pela prova
testemunhal no sentido de que a autora laborou no campo desde a infância, deve-se
considerar o efeito labor agrícola, desenvolvida pela autora, a partir de seus 12 anos de idade,
ou seja, a partir de 25/5/1971 (a autora nasceu em 25/5/1959). 

Nesses termos, a autora faz jus à averbação do período de 25/5/1971 a
17/3/1982 como exercício de atividade rural. 

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a averbação do período de 25/5/1971 a 17/3/1982, em maior extensão, como
efetivo exercício de atividade rurícola. Sem custas e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000373304v16 e do código CRC 7dc9c7f4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5000879-89.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALCIMAR PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto  pela parte  autora como pelo
INSS em face da sentença que reconheceu o exercício de atividade especial de 19/8/2003 a
12/7/2017 e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos integrais desde 12/7/2017.

Em suas razões recursais (Evento 16), o autor alega, em síntese,  que (i) faz jus
ao reconhecimento de tempo especial de 02/07/1979 a 30/04/1981, 01/07/1982 a
01/08/1983, 01/10/1988 a 20/12/1989, 01/03//1990 a 26/05/1990, 01/12/1990 a
14/09/1994, 15/09/1994 a 06/04/2000 e 01/06/2000 a 30/04/2003, (ii) quanto à exposição
a eletricidade, a Lei 7.369/1985 instituiu salário adicional para os empregados do setor de
energia elétrica, regulamentada pelo Decreto 92.212/1985 e posteriormente pelo Decreto
93.412/1986, que estabeleceram as atividades desenvolvidas em área de risco, (iii) diversas
dessas atividades descritas em tais decretos foram por ele realizadas, (iv) apresentou o Perfil
Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Material de Construção Eliruy Ltda.,
em relação ao período de 15/09/1994 a 06/04/2000, comprovando que durante todo o período
laborado para a aquela empresa desempenhou atividade especial por exposição a eletricidade,
o que enseja o reconhecimento do tempo de serviço especial exposto ao agente nocivo
eletricidade, independentemente da época da prestação das atividades, (v) não existem
Equipamentos de Proteção Individual capazes de neutralizar o risco de acidentes por
eletricidade, de maneira que, havendo exposição a eletricidade em tensão superior a 250
volts, deve ser reconhecida a especialidade da atividade ainda que que exista comprovação da
entrega e utilização de EPIs de maneira adequada, (vi) nos períodos impugnados, também
esteve exposto a ruído em intensidade acima do permitido em lei, e (vii) o uso de EPI não
afasta a nocividade da sujeição ao agente ruído, conforme entendimento do STF. 

 O INSS, em suas razões de Evento 20, alega que (i)  a sentença deve ser
reformada, pois considerou como especial período laborado em voltagem superior a 250 volts
após a vigência do Decreto 2.172/1997, sendo que este descaracterizou a eletricidade como
agente perigoso, (ii) para que o tempo trabalhado sujeito à eletricidade fosse considerado
especial a voltagem superior a 250 volts deveria ser um agente insalutífero e não perigoso, o
que não restou provado, (iii) uma vez afastado o tempo especial de 19/08/2003 a 12/07/2017,
o autor não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e (iv) a respeito da
atualização dos débito, deve ser aplicada a Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos
critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês).

 Contrarrazões do INSS (Evento 21).
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 Contrarrazões do autor (Evento 25).

VOTO

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

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

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

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

Quanto ao agente eletricidade, o Decreto n. 53.831/1964, em seu art. 2, no item
1.1.8, quadro anexo, elenca como serviço perigoso, para fins de aposentadoria especial, tanto
as "operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida" quanto "trabalhos
permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - eletricistas,
cabistas, montadores e outros", observando que essa classificação pressupunha "jornada
normal ou especial fixada em lei em serviços expostos à tensão superior a 250 volts":

"Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts. 
Arts. 187, 195 e 196 da CLT. Portaria Ministerial 34, de 8-4-54."

Desde a edição do Decreto 2.172, de 5/3/1997, a periculosidade não é
contemplada em regulamento como fator de contagem especial do tempo de serviço. Assim,
desde o Decreto 2.172/1997, ou ao menos desde a EC 20/1998, não há suporte legal e
constitucional para o cômputo de atividades perigosas como especiais.

Por outro lado, o STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos
repetitivos, decidiu que as atividades nocivas à saúde relacionadas nas normas
regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do trabalho ser
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reconhecido em outras atividades – como a exposição a eletricidade (superior a 250
volts) – mesmo depois da edição do Decreto 2.172/1997 e da EC 20/1998, desde que
permanentes, não ocasionais nem intermitentes.

No caso, a sentença reconheceu o exercício de tempo especial de 19/8/2003 a
12/7/2017, em razão de exposição a eletricidade acima de 250 volts.  

Para demonstrar a alegada especialidade, o autor apresentou o PPP, expedido
pela empresa Encelmig Elétrica Ltda., atestando que, nesse período, exerceu a atividade de
encarregado eletricista e esteve exposto a eletricidade acima de 250 volts. O documento
expõe que não houve uso de EPI eficaz. 

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Quanto aos períodos impugnados pelo autor, consta, nos autos, o PPP expedido
pela empresa Material de Construção Eliruy Ltda. demonstrando que, de 15/9/1994 a
6/4/2000, exerceu a atividade de eletricista, estando exposto a ruído em intensidade de 80
dB. 

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até 5/3/1997, a exposição
a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de
6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item
2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85
decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Considerando que não houve exposição acima do limite permitido em lei, não
há que se falar em reconhecimento de tempo especial nesse período.

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

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

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

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

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

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

Voto por conhecer o recurso de ambas as partes  e, no mérito, negar-lhes
provimento. Sem custas para o INSS. Condenação dos recorrentes vencidos  em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), ficando
suspensa exigibilidade em favor do autor, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000351153v16 e do código CRC 5e2e53eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5008379-49.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WALDIR ANTONIO COELHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou
improcedente a pretensão inicial, objetivando o reconhecimento de atividade rural para fins
de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões, alega que (i) de 2/3/1970 a 30/9/1980 e 1/9/1986 a 30/8/1991,
exerceu os labores rurais em regime de economia familiar, na qualidade de parceiro, na
propriedade de Maria Fardin Delboni (espólio de Orides Delboni), denominada Sítio Delboni,
localizado em Laginha, Zona Rural, Itaguaçu/ES, (ii) os diversos documentos dos autos
comprovam que exerceu o labor rural em regime de economia familiar pelo período de
carência exigido pela lei, (iii) a prova documental foi corroborada com a prova testemunhal, e
(iv)  a partir da Lei Complementar n.º 11/1971, o legislador não mais exigiu a exclusividade
da atividade agrícola para fins de comprovar o regime de economia familiar. 

Contrarrazões da parte contrária (Evento 32). 

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
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Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, entendendo que a autora
não teria comprovado o exercício de labor rural nos períodos impugnados, sob os seguintes
fundamento:

(...) Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
tempo de contribuição desde o requerimento administrativo (NB 42/170.347.103-0, DER
19/10/2017).

O autor pretende a averbação do tempo de serviço rural referente aos períodos de 2/3/1970 a
30/9/1980, 1/9/1986 a 30/8/1991 e 1/5/1992 a 30/4/1998 (evento 1, INIC1, fl. 12).

O INSS considerou o seguinte (evento 1, PROCADM5, fls. 66-67):

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

A declaração do sindicato de trabalhadores rurais (evento 1, PROCADM5, fls. 3-4) não vale
como início de prova material, porque não está homologada pelo INSS, conforme exige o art.
106, III, da Lei nº 8.213/91. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
"a declaração de sindicato rural somente constitui início de prova material hábil a demonstrar
o labor campesino se homologada pelo INSS ou pelo Ministério Público"1.
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O certificado de dispensa de incorporação, expedido em 25/03/1975, em que o autor é
qualificado como lavrador (evento 1, PROCADM5, fl. 20), também não serve como início de
prova material, haja vista a divergência de grafia entre o campo preenchido com a profissão e
os demais campos, com outros dados pessoais.

A certidão de casamento, as fichas de matrícula escolar dos filhos e a certidão de nascimento
da filha do autor, porque o qualificam com a profissão de motorista, obviamente, não podem
ser aceitas como início de prova material de labor rural (evento 1, PROCADM5, fls. 21-27 e
44)

A certidão eleitoral, em que consta a ocupação de trabalhador rural do autor, constitui início
de prova material do labor rural do autor, mas lhe falta o requisito da contemporaneidade aos
fatos que se pretende provar, haja vista ter sido emitida em 04/10/2017 (evento 1,
PROCADM5, fl. 30).

O termo de declaração constante de instrumento particular (evento 1, PROCADM5, fl. 31) não
faz prova em face de terceiros, ou seja, é inoponível contra o INSS, porque o art. 408 do
CPC/2015 prescreve que “as declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva
que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o
documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato”. Ademais, os termos de declaração
equiparam-se à prova testemunhal, com o agravante de os declarantes não prestarem
compromisso formal com a verdade perante autoridade administrativa ou judicial. “A
declaração do empregador de que a autora laborou em sua propriedade agrícola é documento
que não pode ser considerado como prova material, pois resume-se numa mera declaração,
equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal,
DJU  16/9/2002). Como se não bastasse, o termo de declaração foi emitido em 2017, muito
tempo depois do período em que os fatos declarados teriam ocorrido, e se refere a labor rural
supostamente prestado pelo autor a partir de 1970 em propriedade rural da declarante
adquirida somente nove anos após, em 1979 (fls. 41-42).

Não há início de prova material contemporâneo aos períodos de 2/3/1970 a
30/9/1980, 1/9/1986 a 30/8/1991 e 1/5/1992 a 30/4/1998, mas a eficácia probatória de
documentos anteriores e posteriores ao período pode, em tese, ser estendida com base em
prova testemunhal convincente. 

Por esse motivo, foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

1ª Testemunha –  José Julio Vieira

Conhece o autor desde criança; tem conhecimento de que o autor trabalhou no Delboni,
sempre trabalhou no Delboni; enquanto trabalhou na roça, o autor trabalhou só no
Delboni; teve um período grande que o autor ficou no sítio do Delboni trabalhando, o tempo
em que se entende por gente, em que conhece o autor, acredita que uns dez anos; no sítio do
Delboni o autor colhia café, colhia lavoura branca, plantava feijão, milho; o autor era meeiro,
toda a vida conheceu o autor como meeiro; depois de trabalhar uns dez anos lá, o autor saiu
e trabalhou uns tempos fora; o autor retornou acha que umas duas vezes; chegou a ver o
autor retornando, toda a vida viu essas coisas; mora perto do autor, a uns três quilômetros,
três e meio, é pertinho desse sítio; o principal cultivo do autor nesse sítio era café, mas não
muito; sempre conheceu o autor trabalhando só, sem mais ninguém.

2ª Testemunha – Alfredo Sthur
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Sabe que o autor já trabalhou no Sítio Delboni, conhece dali o autor, porque era pedreiro lá,
fazendo obra, construção, então sabe que o autor trabalhava lá; trabalhou no sítio Delboni
no mesmo período em que o autor trabalhou, em 1970, por aí; trabalhou dezoito anos nesse
sítio; o autor ficou um tempo lá, porque tocava lavoura e depois teve um período que ele se
afastou dali e foi para outro lugar para trabalhar; depois voltou para lá outra vez, acha que
entre 1986 e 1990; no período logo em que o conheceu, o autor ficou lá uma temporada
assim de uns dois a três anos, se não estiver enganado; quando conheceu o autor lá, ele tinha
“?” de uns dois ou três anos; depois o autor retornou, acha que de 1986 para 1990, e o que
ele fazia era café e uma lavoura branca para o gasto, para despesa, arroz, que ele plantava,
milho, é o que tem para afirmar.

3ª Testemunha – Jorge Rosa

Tem conhecimento de que o autor trabalhou na roça; mora perto da roça onde o autor
trabalhava; o autor trabalhava na fazenda do Orides Delboni, em Lajinha; conhece que o
autor ficou bastante tempo lá, sabe que por uns dez anos o autor ficou lá; depois desses dez
anos o autor saiu, foi trabalhar em umas firmas por uns períodos de tempo e depois voltou,
retornou à fazenda porque tinha o contrato dele; na fazenda o autor era meeiro; nessa
propriedade tinha café, banana, feijão; acredita que o autor tocava na faixa de uns três mil
pés de café; o autor trabalhava sozinho; morava próximo ao autor; trabalhou no mesmo
terreno no qual o autor trabalhava, com o mesmo patrão; não trabalhava junto com o autor,
mas sim com o patrão do autor, no mesmo lugar; seu pagamento era por dia, mas o
pagamento do autor era à meia, o autor era meeiro; lembra que esses acontecimentos foram
na faixa dos anos 70 até os anos 80, por aí; depois disso, o autor chegou a fazer outro tipo de
trabalho, porém retornou para o mesmo contrato dele.

As três testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pelo autor na propriedade de
Orides Delboni na localidade de Lajinha. Entretanto, os depoimentos são contraditórios em
relação ao tempo de duração do primeiro período em que o autor teria trabalhado nas terras
da família Delboni: as primeira e terceira testemunhas afirmaram que o autor teria
trabalhado ali durante uns 10 anos, de 1970 a 1980, saído por uns tempos e depois retornado,
sem mencionarem quando houve o retorno; já a segunda testemunha, disse que ele teria ficado
durante apenas 2 ou 3 anos, saído e depois retornado, em 1986, e permanecido até 1990. 

Anotações constantes do CNIS indicam que o autor possuiu vários vínculos de emprego
urbano intercalados no período compreendido entre 1981 e 2017 (evento 1, PROCADM5, fl.
46):
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Não considero provado que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia
familiar, no período de 2/3/1970 a 30/9/1980, 1/9/1986 a 30/8/1991 e 1/5/1992 a 30/4/1998.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que não haveria prova do alegado labor
campesino (início de prova material corroborada por prova testemunhal). 

O autor, em suas razões, alega que, nos períodos impugnados (2/3/1970 a
30/9/1980 e 1/9/1986 a 30/8/1991) teria laborado na propriedade de Maria Fardin Delboni
(espólio de Orides Delboni), denominada Sítio Delboni, localizado em Laginha, Zona Rural,
Itaguaçu/ES, na qualidade de parceiro agrícola. Todavia, não apresentou o respectivo contrato
de parceria agrícola.

Ocorre que consta, nos autos, certificado de dispensa de incorporação, expedido
pelo Ministério do Exército em 25/3/1975, qualificando o autor como lavrador, início de
prova material este que foi corroborado pela prova testemunhal, conforme depoimentos
transcritos na sentença. 

Assim, faz o autor jus ao reconhecimento de tempo especial de 2/3/1970 a
30/9/1980. 

Quanto ao período de 1/9/1986 a 30/8/1991, não há  nenhum elemento de prova
que pudesse sinalizar o labor rural.  A certidão de casamento, celebrado em 10/10/1984, por
sua vez, qualifica o autor como motorista e a mulher como funcionária pública estadual. 
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Agora, resta saber se o autor, na DER, em 19/10/2017, reuniu tempo suficiente
para a obtenção da aposentadoria requerida (aposentadoria por tempo de contribuição). 

Consta que o autor, na DER, teria reunido apenas 20 anos, 8 meses e 20 dias de
tempo contributivo (Evento 1, PROCADM5). Assim, o período de 2/3/1970 a 30/9/1980, ora
reconhecido como rural, não é suficiente para a concessão do benefício almejado. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a averbação, como exercício de atividade rural, de 2/3/1970 a 30/9/1980 .
Sem custas e honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000373002v19 e do código CRC 49ab61ca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5008009-70.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO SA MENDES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de averbação de tempo rural para fins de aposentadoria por tempo de
contribuição. 

Em suas razões, alega que (i) o segurado que desenvolve atividade laboral
urbana ou rural, para comprovar suas alegações, direitos e períodos/tempos de contribuições
perante o INSS, tem que apresentar documentos e provas que são aceitos e admitidos pela
Previdência Social, (ii) no processo previdenciário, as principais provas admitidas são a prova
documental, a prova pericial e a prova testemunhal, (iii)  a prova testemunhal, também
conhecida por prova oral, não deve se sobrepor à prova documental, mormente quando se
trata de documentos listados no art. 106 da Lei 8.213/1991, servindo apenas de
complementação, tanto que não é admitida prova exclusivamente testemunhal, (iv)  houve
equívoco, na sentença, ao entender que o início de prova material juntado ao feito não é
suficiente para comprovação do labor rurícol, (v) a própria TNU reconheceu a dificuldade de
o segurado especial apresentar razoável início de provas contemporâneo a todo o período de
atividade rural exercido ou pelo período de carência, (vi) não obstante, apresentou provas que
podem servir como início de prova material, e (vii) a lei apresenta um rol de documentos
antes não são aceitos na esfera administrativa, documentos mais corriqueiros na vida desses
trabalhadores, a exemplo da certidão de casamento, certidão de união estável, título de eleitor,
entre outros.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 30). 

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
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período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial no sentido de reconhecer o
exercício de atividade rural sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por tempo
de contribuição desde o requerimento administrativo (NB 168.460.872-1, DER 15/4/2016).

O autor pretende a averbação do tempo de serviço rural referente aos períodos de 26/02/1969
a 31/12/1974; 01/01/1980 a 30/08/1980; 02/10/1981 a 31/12/1984. 

O INSS já homologou o período de 01/01/1980 a 30/08/1980 (evento 1, PROCADM4, fl. 44).
A controvérsia, portanto, limita-se à averbação do tempo de serviço rural referente aos
períodos de 26/02/1969 a 31/12/1974 e 02/10/1981 a 31/12/1984.

Anotações constantes do CNIS indicam que o autor possuiu vários vínculos de emprego
urbano, porém nenhum deles nos períodos controversos (evento 4, OUT2, fl. 3):

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 106



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 35/409

5008009-70.2018.4.02.5001 500000370538 .V39 JES10515© JES10515

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). O início de prova
material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar (Súmula nº 34 da
Turma Nacional de Uniformização). Os seguintes documentos formam início de prova material
de que a família do autor exercia atividade rural:

certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 08/10/1977, em que consta
a profissão de lavrador do autor (evento 1, PROCADM4, fl. 16);

certidão de nascimento baseada em registro civil lavrado em 25/06/1980, em que consta
a profissão de lavrador do autor (evento 1, PROCADM4, fl. 25);

ficha de alistamento militar, em que consta a profissão de lavrador e endereço em zona
rural do autor, datada em 22/07/1975 (evento 1, PROCADM4, fl. 27).

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

1ª testemunha – Jésus Emanoel Evangelista Dias

Conhece o autor há muitos anos, pois é de 1963 e passou a conhecer o autor da década de 70,
uns 40 anos mais ou menos; nesses 40 anos que conhece o autor, já viu o autor trabalhando na
roça; o dono da propriedade em que o autor trabalhava era José Batista Fernandes de
Miranda; autor trabalhou na propriedade na década de 80, no período entre 1975 e 1980;
morava na propriedade junto com o autor, trocava mão-de-obra; a troca de mão-de-obra era
na limpeza do cafezal; a forma de limpeza do cafezal era limpando; na época não existiam as
máquinas para roçar, então era tudo na enxada mesmo; autor trabalhava com a esposa dele;
autor trabalhou com a família, depois que casou passou a trabalhar com a esposa; antes de
casar, autor trabalhava na mesma propriedade, do Sr. José Batista Fernandes; era cultivado
café, e no meio do café plantava milho, feijão; era café arábica; autor era meeiro, era da
colheita que tinha o dinheiro; a partilha do café era 50%; era partido no terreno mesmo o
café; vendia o café para os compradores da cidade, da região; colhia e vendia direto para os
compradores, não vendia para o patrão; a propriedade ficava no Córrego Santo Antônio,
Lajinha/MG; o depoente morava lá também, foi nascido e criado em Lajinha; o autor saiu
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primeiro; o depoente mora lá ainda; o depoente comprou um propriedadezinha e agora
trabalha no que é dele; autor só trabalhava na roça, na época; a família toda do autor
trabalhava na roça; autor casou na roça, casou em 1977, teve filhos na roça também; não se
recorda quando o autor saiu de lá, mas tem mais de 10 anos.

2ª testemunha – Geovani Martins Dias

Conhece o autor desde que se entende por gente; de 1979 prra cá; conheceu o autor; morava
perto do autor; morava na mesma localidade, no Córrego de Santo Antônio, mas não na
mesma propriedade; chegou a trabalhar junto com o autor na propriedade vizinha; trabalhou
junto com o autor de 1983 a 1984; trabalhava com safra de café; o pai do depoente e o autor
trocava dia de serviço na apanha de café, o autor ia e apanhava para nós e o pai do depoente
apanhava pra eles; estando o café no chão, o pai do depoente pedia para ir juntando, colher o
café à tarde; durante a safra, fazia a troca de dias; trocava dia, o recebimento era no dinheiro;
o autor trabalhava para o pai do depoente e depois o pai do depoente trabalhava para o
autor; o autor vendia o café para o comprador; era café arábica; o autor trabalhava na
apanha de café e trabalhava para o pai do depoente; o autor trabalhou uma safra com o pai
do depoente, em 1983; a propriedade ficava em Santo Antônio, Lajinha-MG; o depoente
morava lá; o depoente saiu de lá primeiro; autor morou lá em 1980 ou 1984; o autor, nesse
período, somente fez trabalho da roça; a família do autor sobrevivia do trabalho na roça.

3ª testemunha – Renilton Pereira da Silva

Conhece o autor há mais de 20 anos; conheceu o autor da Fazenda do Sr. José João; o
autor trabalhava com lavoura de café, com a esposa dele; o autor recebia por contrato, por
meia; o depoente era vizinho e trocava dia com o autor, na roça as pessoas trocavam dias, na
roça geralmente as pessoas trocam dias, porque a meia hoje, para pagar, não compensa, aí
trocando dia, um ajuda o outro; tinha lavoura de café, só café; hoje fala café arábica, mas na
época era café (?); o autor arrumava dinheiro para se sustentar e à esposa da lavoura; o
autor apanhava café e se sustentava da parte dele; repartia e o autor vendia a parte
dele; trocou dia com o autor de 2001 a 2004 [corrigiu para 1981 a 1984], época em que
trabalharam lá; nessa época, trocou safra umas 4 ou 5 vezes, tinha mais, trocava com um,
trocava com outro; a propriedade ficava em Lajinha; o depoente tem 52 anos atualmente, não
está aposentado; o depoente trabalha no campo ainda; em 1984, o depoente tinha uns 13 ou
14 anos, depoente se lembra porque estava sempre na roça, na zona rural, trabalha muito
cedo; o estudo era até o 4º ano, era a escola da roça; depoente é casado; não se lembra da
data que casou, casou com 22 anos; se lembra da data em que conheceu o autor porque
foram praticamente criados juntos.

A primeira testemunha afirmou que o autor trabalhou na propriedade de José Batista
Fernandes de Miranda ["de Miranda" é o sobrenome do Sr. José João de Miranda, outro
proprietário rural para quem o autor alega ter trabalhado] entre os anos 1975 e 1980, na
condição de meeiro. Declaração sindical informa que o autor teria trabalhado nas terras
de José Batista Fernandes somente a partir de 01/01/1976 (evento 1, PROCADM4, fl. 18).

A segunda testemunha afirmou que trabalhou junto com o autor de 1983 a 1984, em
uma propriedade situada em Santo Antônio, Lajinha-MG. Disse que o autor morou lá entre
os anos de 1980 e 1984. Ocorre que a mesma declaração sindical informa que o autor
trabalhou na localidade de Cachoeira do Córrego Santo Antônio somente até
30/09/1981 (evento 1, PROCADM4, fl. 18).

A terceira testemunha afirmou que conheceu o autor da Fazenda do Sr. José João, propriedade
situada em Lajinha. Disse que trocou dia com o autor de 1981 a 1984, na época que
trabalharam lá. Informou que tem 52 anos atualmente e que, em 1984, tinha entre 13 e 14
anos. Informou que foi praticamente criado junto com o autor. O autor, nascido em 1955,
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possui 64 anos de idade, sendo 12 anos mais velho do que a mencionada testemunha. No
período em que afirma que trocavam dias de trabalho, a testemunha tinha entre 14 e 17 anos,
ao passo que o autor, de 26 a 29 anos de idade. Informou que trocava dia com o autor nos
anos de 2001 a 2004, para logo em seguida corrigir o período informado e afirmar que
seria de 1981 a 1984. Admitiu que é casado e não se lembra da data que se casou, mas
garantiu que que se lembra da data em que conheceu o autor porque foram praticamente
criados juntos.

Nesse contexto, não me parecem verossímeis os depoimentos das testemunhas inquiridas.

A prova oral não foi suficiente a convencer este Magistrado de que o autor efetivamente
exerceu labor rural nos períodos de 26/02/1969 a 31/12/1974 e 02/10/1981 a 31/12/1984.

Não considero provado que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia
familiar, nos períodos de 26/02/1969 a 31/12/1974 e 02/10/1981 a 31/12/1984.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos. 

(...)

A leitura da sentença demonstra que não houve reconhecimento do alegado
labor rural nos períodos apontados na inicial (26/02/1969 a 31/12/1974 e 02/10/1981
a 31/12/1984), em razão de ausência de prova nesse sentido. 

O autor, na inicial, afirmou que, aos 14 anos, passou a laborar no campo e que,
de 26/2/1969 a 31/12/1974 labou na propriedade de Ozeas da Silva Barros e, de 2/10/1981 a
31/12/1984, na propriedade de José João de Miranda. Com a inicial, ele apresentou os
seguintes elementos:

(i) certidão de casamento, celebrado em 8/10/1977, qualificando-o como
lavrador;

(ii) documento, expedido pelo sindicato de trabalhadores rurais, demonstrando a
sua admissão, em 1985, na entidade, na qualidade de trabalhador rural;

(iii) certidão demonstrando que, em 25/6/1980, ele se dirigiu ao cartório para
registrar o nascimento de suas filhas gêmeas, qualificado à época como lavrador;

(iv) ficha de alistamento militar, datada em 22/7/1975, qualificando-o como
lavrador.

Como se observa, tais documentos podem ser considerados para servir de início
de prova material relativamente ao período de 26/02/1969 a 31/12/1974, dando-lhes eficácia
retroativa. Isso porque, nos termos da Súmula 577, do Superior Tribunal de Justiça, “é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo
apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório".
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A primeira testemunha, que conhecia o autor desde a década de 70, afirmou
que teria presenciado o alegado labor no campo, em tal período, na propriedade de José
Fernandes de Miranda, divergindo da informação lançada pelo autor na peça inicial.  A
segunda testemunha, por sua vez, que conhece o autor desde 1979, apontou que passou a
laborar com ele, no campo, em 1983. Já a terceira testemunha, que conhecia o autor há "20
anos", disse que laborou com ele, na roça, de "1981 a 1984".

Assim, não há dúvidas de que o autor exerceu atividade rural no passado. 

Quanto ao período de 26/02/1969 a 31/12/1974, pode-se afirmar que houve
início de prova material do alegado labor rural, corroborada pela prova testemunhal. Registre-
se que a divergência do depoimento da primeira testemunha com relação ao nome do
proprietário do imóvel em que o autor laborava não é capaz de anular a referida prova, pois
trata-se de período bastante remoto e não se pode exigir do depoente informações precisas
dos fatos narrados a respeito de datas etc. 

Com relação ao período de 02/10/1981 a 31/12/1984, não há início de prova
material nos autos, não havendo que se falar em comprovação do alegado labor rural por
meio de prova exclusivamente testemunhal. 

Com o reconhecimento de exercício de atividade rural de 26/02/1969
a 31/12/1974, passa-se à análise do tempo contributivo na DER. 

Consta, nos autos, que, em 15/4/2016 (DER), o autor teria comprovado apenas
28 anos, 7 meses e 14 dias de tempo contributivo. Somando-se o tempo rural ora
reconhecido, tem-se um acréscimo de 5 anos, 10 meses e 6 dias, ou seja, insuficiente para a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais. Na inicial, o
autor não requereu pedido subsidiário para o recebimento de aposentadoria por tempo de
contribuição com proventos proporcionais, motivo pelo qual deixo de analisar tal
possibilidade. 

Não obstante, nota-se, pelo espelho do CNIS apresentado pelo INSS, que o
autor manteve vínculo empregatício até, pelo menos, 7/2018 (última contribuição registrada
na data da emissão do documento). Assim, faz jus ao recebimento do benefício requerido
desde a data em que reuniu 35 anos de contribuição, com a reafirmação da DER. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reconhecer o exercício de atividade rural de 26/02/1969 a 31/12/1974 e determinar a
concessão de aposentadoria por  tempo de contribuição com proventos integrais desde a data
em que reuniu 35 anos de tempo contributivo/carência.  Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000370538v39 e do código CRC ab9f7a50.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5001904-77.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PERICLES ROBERTO OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas reconhecendo o exercício de
atividade especial de 1º/10/1991 a 31/5/2001.

Em suas razões recursais (Evento 47), alega, em síntese,  que (i) a sentença
deixou de averbar o tempo de contribuição entre 03/2017 e 08/2017 sob o argumento de
que teria recolhido as contribuições previdenciárias nesse período como contribuinte
individual com alíquota reduzida, afirmando que esses recolhimentos não poderiam ser
computados para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição por vedação
expressa do art. 21, § 2º, da Lei nº 8.212/1991, deixando de se pronunciar, contudo, acerca da
possibilidade de complementação desses valores para fins de contagem do tempo de
contribuição, a qualquer tempo pelo segurado, como autoriza o § 3º do mesmo diploma legal
invocado, (ii) é possível a contagem do referido período como tempo de contribuição desde
que complementado o seu pagamento, a qualquer tempo, pelo segurado, (iii) foi anexado aos
autos  (Evento 40, CARNE INSS2) comprovante de pagamento realizado com as
complementações pertinentes aos períodos de 04/2017, 06/2017 e 08/2017, impondo-se o
acréscimo do tempo correspondente ao seu respectivo tempo de contribuição, (iv) ele
desconhecia o fato de que os recolhimentos realizados naqueles períodos haviam sido feitos
com alíquotas reduzidas, não computáveis como tempo de contribuição, razão pela qual deve
ser acolhida a sua complementação nessa oportunidade, (v) considerando que a
sentença havia apurado 34 anos, 10 meses e 16 dias de tempo de contribuição até 10/10/2017
(data do requerimento administrativo), ao acrescentar esses 3 meses resultantes da
complementação dos períodos citados, tem-se que o tempo total de contribuição, na data do
requerimento administrativo (10/10/2017), era efetivamente de 35 anos, 1 mês e 16 dias,
tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição sem a
incidência do fator previdenciário, (vi) na hipótese de não acolhimento ao pedido anterior, faz
jus à mudança de DER para fins de concessão da aposentadoria devida, (vii) se a reafirmação
de DER pode ocorrer na fase administrativa, não há óbice para que também possa ocorrer no
curso do processo judicial, (viii) ele teria completado 34 anos, 10 meses e 16 dias de tempo
de contribuição até 10/10/2017 (data do requerimento administrativo), ou seja, faltariam
apenas 1 mês e 14 dias para a completude do tempo de contribuição necessário para a
concessão do beneficio, (ix) o acréscimo desse período faltante possibilitaria a concessão do
benefício pleiteado de aposentadoria por tempo de contribuição, caso se alterasse a  DER, e
(x) tal situação mostra-se mais benéfica e não representa nenhum prejuízo ao requerido, uma
vez que não se está pleiteando o reconhecimento de qualquer outra especialidade além da já
reconhecida na sentença, pugnando tão-somente pela modificação da DER, fixando-a em
25/11/2017.
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 Contrarrazões (Evento 50).

VOTO

A sentença deixou de reconhecer as competências de 03/2017 a 08/2017 por
haver recolhimento de contribuições previdenciárias com alíquota reduzida, conforme
fundamentos a seguir transcritos:

(...) 

Averbação de tempo de contribuição: competências de 03/2017 a 08/2017

Nesse período, o autor recolheu contribuições previdenciárias de contribuinte individual com
alíquota reduzida. Os recolhimentos estão marcados no CNIS com o indicador IREC-LC123,
correspondente a "Recolhimento no Plano Simplificado de Previdência Social (LC
123/2006)" (evento 25_CNIS1, fl. 12). 

A contribuição do segurado contribuinte individual está regulada no art. 21 da Lei nº
8.212/91:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de
vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

........................................................................................................................................

§ 2º. No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de
contribuição será de:  

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto
no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste
parágrafo;

II - 5% (cinco por cento):

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006; e   

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.    

§ 3º. O segurado que tenha contribuído na forma do § 2º deste artigo e pretenda contar
o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de
contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante
recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual
pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3º do art. 5º
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
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Para a contribuição previdenciária do segurado contribuinte individual, existem, portanto,
três opções de alíquotas:

•     a alíquota de 20% rende direito a todos os benefícios previdenciários;

•     a alíquota de 11% rende direito a todos os benefícios previdenciários, exceto
aposentadoria por tempo de contribuição;

•     a alíquota de 5% rende direito a todos os benefícios previdenciários, exceto aposentadoria
por tempo de contribuição, mas só pode ser usada quando se tratar de microempreendedor
individual.

No presente caso, o autor contribuiu para a previdência social com alíquota correspondente a
5. Esses recolhimentos não podem ser computados para a concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição, por vedação expressa do art. 21, § 2º, da Lei nº 8.212/91.

(...)

Ocorre que o autor, no Evento 40, junta comprovante de pagamento que,
segundo ele, demonstra a complementação das contribuições em questão. Nota-se que o
pagamento ocorreu em junho/2019, após a prolação da sentença, sendo a guia acostada junto
aos embargos de declaração. O juízo a quo, por sua vez,  manteve a sentença por seus
próprios fundamentos e, a respeito da guia de pagamento, assim se manifestou:

(...) Não vislumbro a existência de omissão. Em nenhum momento anterior à sentença o autor
requereu a complementação dos recolhimentos realizados com alíquota reduzida. Além disso,
o autor somente realizou a complementação e exibiu a GPS paga após a prolação da sentença.
É incabível a alegação de omissão da sentença sobre questão não aventada antes de sua
prolação. (...)

Ora, havendo recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso ou a
menor, é necessário que o segurado proceda ao aporte contributivo pertinente, a fim de que
possa obter o reconhecimento do tempo de contribuição. Ou seja, o autor tem direito à
averbação das referidas competências (em que houve recolhimento abaixo do valor) porque
recolheu a diferença.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A
MENOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
1. Havendo recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso ou a menor, é
necessário que o segurado proceda ao aporte contributivo pertinente, a fim de que possa obter
a concessão do benefício de aposentadoria.
2. Comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias, na condição de contribuinte
individual, as competências respectivas devem ser computadas como tempo de serviço.
(TRF4, AC 5051063-25.2013.404.7000, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão (auxílio Osni)
Hermes S da Conceição Jr, juntado aos autos em 26/02/2016)

Observa-se que o INSS, em contrarrazões, não impugnou a guia de pagamento
ora em análise, presumindo-se, assim, verdadeiras as informações ali lançadas.  
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Com o reconhecimento dessas três competências (04/2017, 06/2017 e
08/2017) e tendo em vista que, na sentença, houve a apuração de 34 anos, 10 meses e 16 dias
de tempo contributivo, pode-se afirmar que o autor, na DER, em 10/10/2017, cumpriu a
carência necessária para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos integrais. 

Por outro lado, considerando que a complementação em análise foi realizada em
6/2019 e que a autarquia foi intimada somente em 20/08/2019 a respeito da decisão que
apreciou os embargos de declaração, no bojo dos quais foi acostada a guia de pagamento, 
deve-se reafirmar a DER nessa data (20/8/2019).

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
reconhecer as competências de 04/2017, 06/2017 e 08/2017 como tempo contributivo, em
razão da complementação das contribuições pagas a menor, e determinar a concessão de
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS
INTEGRAIS desde 20/8/2019, nos termos da fundamentação.  Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350774v12 e do código CRC 92caeee7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5004958-17.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FERNANDO ANTONIO MOURA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando o reconhecimento de atividade rural
de 1977 a maio/1988 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese,  que (i) laborou no
meio rural, no interregno de 1977/1988, como parceiro agrícola, na propriedade de Alvaro
Manoel Aroso, na localidade de Pedra Azul, Domingos Martins/ES, (ii) nesse período, não
realizou nenhum documento apto a comprovar o labor desenvolvido, sendo a declaração para
fins de documentar a atividade confeccionada na data de 14/2/2018, (iii) com o intuito de
atribuir veracidade à declaração elaborada, apresentou Ficha de Cadastro do Serviço Militar,
datada de  28/1/1981, que menciona sua profissão como lavrador, (iv)  apesar do frágil início
de prova material, a prova testemunhal afirma com total veracidade o labor desenvolvido pelo
segurado, mencionando que laborava como parceiro, (v) os depoimentos das testemunhas são
confirmados pelo depoimento pessoal, que menciona tratar-se de trabalhador rural, sem
recebimento de salário, e (vi) mesmo sendo proprietário rural/empregador rural, não há óbice
à contratação de parceiros em sua propriedade, o que de fato ocorreu na situação em exame. 

Contrarrazões (Evento 32).

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não
teria comprovado o alegado labor rural, sob a seguinte fundamentação:

(...) No caso, para amparar a sua pretensão, a parte autora juntou aos autos:

- Declaração feita pela Sra. Áurea Carla Aroso, datada de fevereiro de 2018, que o autor
exerceu atividades rurais na propriedade de seu pai (Álvaro Manoel da Silva Aroso - falecido),
situada em Pedra Azul – Domingos Martins/ES, como meeiro, cultivando tomate, pimentão e
morango, no período compreendido entre 1977 e 31.5.1988;

- Recibo de alistamento de dispensa de incorporação, datado de janeiro de 1981 informando a
profissão do autor, como lavrador;

- Carteira de filiação de sindicato rural de Domingos Martins/ES do pai (Augusto Manoel
Moura), emitida em março de 1991 (documento extemporâneo), trazendo a profissão, como
trabalhador rural assalariado; e
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- Certificados de cadastro de imóvel rural no nome do proprietário Álvaro Manoel da Silva
Aroso, referente à propriedade rural denominada  'Fazenda Arozolândia', situada em
Domingos Martins/ES, com área total de 146,2 ha.

Realizada audiência, o autor informou que nasceu em 1963; é divorciado há 10 anos; é
porteiro noturno na Pousada dos Pinhos; começou no meio rural na Fazenda Arigolândia, em
1977, de Álvaro Manoel Aroso; não convive com os pais desde os 8 anos de idade; foi
trabalhar por conta própria aos 14 anos; fazia cultivo de hortaliças; não ficava com parte da
produção; recebia comida, remédio, moradia e vestuário; saiu de lá aos 25 anos, ainda
solteiro; saiu de lá em busca de melhores oportunidades; havia outros trabalhadores na
fazenda; não tirava férias; recebia dinheiro eventualmente, a pedido, quando precisava.

As suas testemunhas prestaram os seguintes depoimentos:

Testemunha Marino Bandeira da Vitória: depoente nasceu em 1950; conheceu o autor no final
da década de 80; na época, depoente trabalhava de empregado na roça, em Domingos
Martins; o autor vendia morangos e trabalhava na propriedade de Álvaro; ele ficou de 9 a 10
anos na propriedade; não sabe se havia outros trabalhadores na propriedade de Álvaro.

Testemunha Paulo Ronchi Macette: depoente nasceu em 1963; conhece o autor desde a
década de 1970; na época, o autor produzia hortaliças na propriedade do Aroso; não sabe se
o autor vendia morangos; não conheceu outros trabalhadores na fazenda do Aroso; ele
permaneceu na propriedade até o final da década de 80; viu o autor se deslocando para ir
trabalhar; o autor tinha irmão e pai na fazenda.

Testemunha Antônio Carmo Zucolotto: depoente nasceu em 1964; conhece o autor desde o
final da década 1980; conheceu quando o depoente tinha de 15 para 16 anos; na época, o
autor produzia hortaliças na propriedade do Aroso; viu o autor trabalhando; depoente
trabalhava em propriedade vizinha; havia outros trabalhadores na propriedade; não sabe se
havia parentes de Fernando trabalhando na propriedade; o autor permaneceu na propriedade
até o final da década de 80.

Não obstante a prova oral ser favorável às alegações autorais, no sentido de que o autor foi
trabalhador rural e constar nos autos documento contemporâneo indicando a sua profissão,
como lavrador - datado de 1981, conforme declaração emitida pela filha do proprietário rural
e depoimento pessoal, o autor exerceu atividades rurais na Fazenda Arigolândia, pertencente
à Álvaro Manoel Aroso, a partir do ano de 1977 até os 25 anos de idade (nascido em
16.5.1963), e apesar de declarar que, na época, não tinha férias e recebia dinheiro
eventualmente, nota-se que nos certificados de cadastro de imóvel rural apresentados constam
informações do enquadramento do proprietário, como “empregador rural”; a classificação
da referida propriedade, como “ empresa rural” e/ou “latifúndio por exploração” e a
existência de 19 (dezenove) assalariados.

Assim, em vista dessas informações sobre a classificação da propriedade e a existência de
assalariados em grande quantidade, não reconheço o trabalho rural do autor na condição de
segurado especial (meeiro). Não há provas materiais que evidencie que a sua ativdiade
rurícola fora desempenhada na condição de meeiro. 

A declaração prestada pela filha do citado proprietário rural informando que o autor
trabalhou como meeiro, além de não servir como início de prova material (por ser
extemporânea), não pode, por si só, se sobrepor às informações constantes nos certificados de
cadastro de imóvel rural da época.  
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Nesses termos, rejeito o pedido formulado na ação em sua totalidade, pois sem o
reconhecimento de tempo de serviço rural apontado na exordial, a parte autora não satisfaz os
requisitos legais para a concessão do benefício postulado.

Dispositivo:

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora (art. 487, I, CPC). (...)

Como se observa, a sentença reconheceu o exercício de atividade rural, pelo
menos, desde 1981, ante o início de prova material corroborado pela prova testemunhal,
porém afastou a qualidade de segurado especial do autor em razão de ser proprietário de área
rural cadastrada, no INCRA, como "latifúndio por exploração", com a contratação de mão-de-
obra assalariada (19 trabalhadores). 

O autor, em suas razões, alega que, mesmo sendo proprietário rural/empregador
rural, não haveria óbice à contratação de parceiros em sua propriedade.

De fato, constam as fichas cadastrais, expedidas de 1977 a 1988 pelo INCRA,
demonstrando que o autor era proprietário, à época, de imóvel rural (Fazenda Arigolândia),
classificada como "latifúndio de exploração", com a contratação de mão-de-obra assalariada.
O próprio autor afirma que contratava terceiros (19 ao todo) para laborar em sua propriedade
agrícola. 

Ora, para que se caracterize o regime de economia familiar, o trabalho dos
membros da família deve ser indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar, e que seja exercido em condições de mútua dependência
e colaboração, sem a utilização de empregados/assalariados:

§ 1o  Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.  (art. 11, § 1º, da Lei 8.213/1991). 

A jurisprudência da TNU firmou o entendimento de que a contratação eventual
de mão-de-obra não descaracterizaria a economia familiar no trabalho rural
(PEDILEF  2007.83.055.010.850). Para o Colegiado, em caso de contratação esporádica, a
utilização de empregados está legalmente prevista no conceito de regime de economia
familiar.

A contratação de assalariados contemplada nos cadastros do INCRA não
sinaliza que esta seria eventual/esporádica, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença,
uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus de apresentar algum argumento ou elemento
de prova que pudesse infirmá-la.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. 
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372271v18 e do código CRC 00c191c0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5001699-36.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIS CARLOS FRANCA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando a revisão do ato concessório de
benefício previdenciário em razão da possibilidade de receber benefício mais vantajoso. 

Em suas razões de Evento 16, alega que (i) é titular de aposentadoria por tempo
de contribuição nº 148.785.634-0 vinculado ao INSS, com uma RMI de R$ 427,54 (DER
12/01/2006), sendo tal benefício foi concedido através da ação previdenciária que tramitou na
Vara Federal de Colatina/ES, autos n.º 2007.50.05.000223-7, (ii) após a propositura da ação
acima citada e antes de ser proferida decisão definitiva, pleiteou administrativamente a
concessão de uma nova aposentadoria por tempo de contribuição, sendo concedido tal
benefício com uma RMI de R$ 890,27 (DER 25/06/2009), (iii) em 02/12/2013, fora proferida
sentença no processo supracitado, sendo revisto o benefício, alterando-se a data de entrada do
requerimento de 25/06/2009 para 12/01/2006, ou seja, foi concedido o benefício objetivado
no processo 2007.50.05.000233-7 e cessado o deferido administrativamente (DER
25/06/2009), (iv) consequentemente houve a diminuição da RMI, passando para o valor de
R$ 427,54, (v) tendo ocorrida uma diminuição patrimonial em sua aposentadoria, ingressou
com requerimento administrativo perante a autarquia pretendendo o reconhecimento do
direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, (v) em razão
disso, ingressou com a presente ação objetivando a condenação do INSS em restabelecer o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 148.785.634-0) com DER
em 25/06/2009 concedido administrativamente, por ser o mais vantajoso do que aquele
concedido judicialmente (2007.50.05.000223-7), (vi) cabe ao segurado optar pelo benefício
que lhe seja mais vantajoso, (vii) os tribunais superiores vêm apresentando entendimento no
sentido de que é possível a manutenção do benefício concedido administrativamente no curso
da ação e, concomitantemente, a execução das parcelas do benefício postulado na via judicial
até a data da implantação administrativa, (vii) o direito pretendido encontra respaldo no
posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e (viii) considerando a
existência de fato superveniente ao ajuizamento da ação, faz-se necessário, com fulcro no art.
493 do CPC, o reconhecimento do direito  de optar pelo benefício que lhe seja mais
vantajoso, sem a renúncia dos valores atrasados provenientes da presente demanda.

Contrarrazões do INSS de Evento 20. 

VOTO
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A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora sob a seguinte
fundamentação:

(...)

LUIS CARLOS FRANCA ingressou em Juízo em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, a fim rever o ato concessório de seu benefício previdenciário,
optando por um mais vantajoso.

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial
Federal.

A parte autora obteve seu benefício (DIB em 12/01/2006) por meio de sentença judicial
proferida em 02/12/2013.

Ocorre que, no curso do processo judicial, formulou outro pleito administrativo em 2009 e
obteve benefício por tempo de contribuição.

Esse benefício outorgado administrativamente foi cancelado devido à prestação concedida em
Juízo. Contudo, esta possui renda mensal inferior ao outorgado em 2009.

O que a parte autora pretende é optar pelo benefício mais vantajoso, ou seja, o concedido em
2009 em sede administrativa.

A princípio, a opção pelo benefício mais vantajoso seria possível, mesmo que o exercício dessa
opção resultasse no cancelamento de prestação concedida judicialmente.

Contudo, o autor começou a receber o benefício judicial em 2013. Sacou todo o valor relativo
às parcelas atrasadas (pagas mediante expedição de ofício requisitório). Esperou alguns anos
e, só então, resolveu pretender o restabelecimento do benefício concedido em 2009.

A manifestação sobre a preferência na percepção do benefício deveria ter sido apresentada
antes mesmo da conclusão do processo judicial. É de se recordar que houve o decurso de 04
anos entre o início do benefício concedido em 2009 e a prolação da sentença que o cancelou.
Portanto, tempo suficiente para realizar uma simulação da RMI que lhe seria outorgada se
procedente fosse a demanda judicial.

Julgado procedente o pedido e constatado o valor da RMI, poderia ainda, durante o curso do
processo judicial, manifestar o não interesse na percepção daquela prestação, o que poderia
se resolver com um acordo com a autarquia previdenciária.
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Contudo, o autor optou por não se manifestar. Seu silêncio tem significado e deve ser
compreendido com aceitação do benefício.

Passados alguns anos da situação solidificada, a apresentação de pleito para receber
benefício mais vantajoso equipara-se à desaposentação, pois recebeu um benefício e
permaneceu no mercado de trabalho. Posteriormente, pretende a revisão daquele e a
consideração das contribuições posteriores à DIB para novo cálculo de benefício.

Tal situação é vedada em no ordenamento pátrio:

PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social
- RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora,
previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da
Lei nº 8.213/91 (RE 661.256/DF, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 503).
(TRF-4 - AC: 50029682820184047213 SC 5002968-28.2018.4.04.7213, Relator: JORGE
ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 03/04/2019, TURMA REGIONAL
SUPLEMENTAR DE SC)

A manifestação realizada nestes autos é extemporânea e não merece acolhida pelo Poder
Judiciário.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

(...)

No que tange ao direito ao melhor benefício, encontra-se pacificada, na
jurisprudência, a faculdade garantida ao segurado de optar pelo benefício mais vantajoso, ou
seja, a possibilidade de escolha entre o benefício administrativo e o judicial. Sobre essa
questão, cumpre registrar os julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1º, DO CPC).
BENEFÍCIO JUDICIAL X BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. OPÇÃO MAIS VANTAJOSA.
RENÚNCIA AS PRESTAÇÕES ATRASADAS DO BENEFICIO JUDICIAL. 1. O agravo
previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão
colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão
monocrática proferida, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. Encontra-se
pacificado o entendimento de que é facultado ao segurado fazer a opção pelo benefício que lhe
seja mais vantajoso. Todavia, a opção pelo benefício administrativo, em detrimento do
benefício judicial, implica a renúncia das prestações vencidas do benefício concedido
judicialmente, uma vez que é vedado ao segurado retirar dos dois benefícios o que melhor lhe
aprouver. 3. Agravo legal do INSS provido.  (TRF3, 9ª Turma, AI nº 0005591-
35.2011.403.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 14/11/2011, DJU 24/11/2011).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1º, DO CPC).
BENEFÍCIO JUDICIAL X BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. OPÇÃO MAIS VANTAJOSA.
RENÚNCIA AS PRESTAÇÕES ATRASADAS DO BENEFICIO JUDICIAL. 1. O agravo
previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão
colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão
monocrática proferida, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. Encontra-se
pacificado o entendimento de que é facultado ao segurado fazer a opção pelo benefício que lhe
seja mais vantajoso. Todavia, a opção pelo benefício administrativo, em detrimento do
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benefício judicial, implica a renúncia das prestações vencidas do benefício concedido
judicialmente, uma vez que é vedado ao segurado retirar dos dois benefícios o que melhor lhe
aprouver. 3. Agravo legal do INSS que se dá provimento e agravo legal do autor desprovido.
(TRF3, 9ª Turma, AI nº 2011.03.00.009398-8, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 27/06/2011, DJU
06/07/2011)

Assim, em princípio, deveria ter sido dado ao autor o direito de escolha para que
pudesse optar pelo recebimento do benefício determinado na ação de n. 2007.50.05.000223-7,
que tramintou na Vara Federal de Colatina/ES.

Ocorre que o art. 181-B da Lei 8.213/1991 prevê a possibilidade de desistência
do pedido de aposentadoria, porém enumera as condições para tanto:

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

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

No caso, como bem destacou a sentença,  " o autor começou a receber o
benefício judicial em 2013. Sacou todo o valor relativo às parcelas atrasadas (pagas
mediante expedição de ofício requisitório). Esperou alguns anos e, só então, resolveu
pretender o restabelecimento do benefício concedido em 2009". Dessa forma, não faz jus à
desistência do benefício que atualmente recebe (concedido judicialmente) para receber outro
mais vantajoso. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. 
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000366024v18 e do código CRC 3587ac8d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5001590-34.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDEMAR CHAGA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou procedente a pretensão inicial, objetivando o reconhecimento de atividade rural e a
condenação do INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde o
requerimento administrativo (DER em 14/12/2016). 

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese,  que faz jus ao
reconhecimento de exercício de atividade rural de 27/5/1965 a 31/12/1974, uma vez que
apresentou provas nesse sentido. 

Contrarrazões (Evento 33).

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não
haveria provas suficientes a respeito do alegado labor campesino, sob a seguinte
fundamentação:

(...) Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
tempo de contribuição desde o requerimento administrativo (NB 42/180.485.755-3, DER
14/12/2016.

O autor pretende a averbação do tempo de serviço rural referente ao período de 27/05/1965 a
31/12/1974.

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). O início de prova
material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar (Súmula nº 34 da
Turma Nacional de Uniformização).

Os documentos apresentados pelo autor a fim de comprovar o exercício de atividade rural no
período de 1965 a 1974 não podem ser aceitos como início de prova material por lhes faltar o
requisito da contemporaneidade, quais sejam:

certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 15/07/1987, em que consta
a profissão de lavrador do pai do autor, Manoel Soares das Chagas (evento 1,
PROCADM6, fl. 12);

carteira sindical rural, em nome da mãe do autor, Maria da Conceição Ribeiro Chagas,
categoria aposentada, com endereço em zona rural, com data de filiação em
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10/11/1995 (evento 1, PROCADM6, fl. 14);

CCIR - Sítio Sobe e Dece, em nome do pai do autor, Manoel Soares das Chagas,
emissão 2010-2014 (evento 1, PROCADM6, fl. 15);

certidão de cadastro de imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, período de 09/1992 a
2016, em nome do pai do autor (evento 1, PROCADM6, fl. 16);

Seja como for, foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento Pessoal do Autor

Foi para escola com 10 anos, mas já trabalhava na roça e com 13 anos seu pai retirou da
escola para trabalhar integralmente na roça; é analfabeto; continuou trabalhando na roça
até os 21 anos de idade com seu pai e em outubro de 1974 veio para a cidade, não serviu ao
exército; o sítio era propriedade seu pai e possuía 10 alqueires, trabalhava com café, arroz,
milho, fazia farinha; pai já é falecido, antes do falecimento a terra foi vendida; não havia
colono ou meeiros, mas na época de colheita do café contratava ajudantes; família de 8
irmãos, sendo autor o mais velho.

 

1ª testemunha – Luzinete Herculano Moreira

Foi vizinha do autor há muito tempo na localidade de Córrego do Ouro (região de
agricultura), sendo que se conhecem há mais de 40 anos; família do autor toda trabalhava na
roça, sua mãe se chama Fiinha (sua tia? costume de se referir as pessoas na roça, mas não é
parente) e seu pai Manoel; na roça tinha plantação de café, arroz, milho e faziam farinha; a
idade que os filhos de agricultores começam a trabalhar ajudando os pais é com 13 anos de
idade; autor permaneceu até os 20 anos; o pai do autor não era sindicalizado, pois não
existia isso na região; o pai do autor não possuía empregado e quem realizava as atividades
rurais eram os próprios familiares por ter muitos filhos.

 

2ª testemunha – Mario Corrêa

Possui a mesma idade do autor e o conheceu na roça, na região de Desengano; o pai do
autor era o senhor Manoel; trabalhavam com agricultura e retiravam o sustentando da terra,
plantava café, arroz, feijão, mas nunca tiveram criação de animais; autor começou há
trabalhar com 12 anos de idade e logo após seu casamento (21 ou 22 anos de idade) veio
para Vitória; o pai do autor não era associado a Sindicato rural; na propriedade apenas vivia
a Família Chagas; conheceu apenas dois filhos do senhor Manoel, sendo o autor e seu irmão
Luiz Chagas.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pelo autor na propriedade do
próprio pai no município de Linhares/ES, pelo menos a partir dos 13 anos de idade, ou seja,
de 26/05/1966, haja vista que ter ele nascido em 26/05/1953 (evento 1, PROCADM3, fl. 4).

Certidão de cadastro de imóvel rural no SNCR do INCRA, contudo, indica que o pai do autor
teria adquirido imóvel rural somente em setembro de 1992 (evento 1, PROCADM6, fl. 15), o
que não corrobora os depoimentos prestados pelas testemunhas.
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Assim, seja por não haver início de prova material contemporâneo aos fatos que se pretende
provar (1965 a 1974), seja porque os documentos apresentados pelo autor, além de
extemporâneos, não corroboram a prova oral colhida em audiência.

Não ficou provado que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, no
período de 27/05/1965 a 31/12/1974.

O INSS apurou 27 anos, 9 meses e 29 dias de tempo de contribuição (evento 1, PROCADM7,
fl. 11). Logo, o autor não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos. (...)

De fato, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos
(TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14), ou seja, ano a ano. Assim, uma declaração emitida à época do requerimento
administrativo do benefício, mesmo informando que o segurado trabalha como agricultor
num determinado imóvel há anos, isoladamente só poderá vir a ser aceita como início de
prova da atividade nos dias atuais.

Com efeito, todos os documentos apresentados aos autos relativos aos genitores
do autor são posteriores ao período de 1965 a 1974, inclusive os relativos à posse ou à
eventual propriedade rural pertecente à família, uma vez que a primeira comprovação da
existencia do imóvel somente ocorreu no ano de 1992, com a certidão do INCRA já
mencionada, não sendo possível conferir eficácia retroativa numa extensão de quase vinte
anos.

O autor, na petição de Evento 46, junta certidão expedida pelo INCRA, em
2/5/2016, atestando a existência de imóvel rural registrado no período de 4/1978 a 1991 em
nome de Manoel Soares de Chagas (pai do autor), ou seja, em período posterior ao intervalo
de 1965 a 1974. 

Quanto ao fato de que, no processo n. 0001696-81.2018.4.02.5001, foi
reconhecida a qualidade de segurado especial do irmão do autor (Valdemar Chaga),
relativamente ao período de 2/1969 a 8/1979, em consulta ao sistema processual, nota-se que
a sentença assim se manifestou:

(...) Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (NB 42/180.485.777-4,
DER 14/12/2016).

O autor pretende a averbação de tempo de serviço rural referente ao período de 21/2/1967 a
13/11/1979. Questionou também a omissão do INSS em computar tempo de contribuição
urbano nos seguintes períodos:
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Tempo de serviço rural: 21/2/1967 a 13/11/1979

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Os seguintes documentos podem ser aceitos como início de prova material contemporâneo: 

certidão de cadastro de imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, período de 4/1978 a
1991, em nome do pai do autor (evento 6, OUT4, fl. 17);

certidão de casamento, baseada em registro civil lavrado em 11/6/1966, em que o pai do
autor é qualificado com a profissão de lavrador (evento 6, OUT4, fl. 25);

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente o
efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos quais se possa inferi-la.
Por isso, a prova documental frágil é suficiente para formar início de prova material. “A ideia
de início de prova escrita ou material refere-se à prova suficiente para a demonstração da
plausibilidade de alegação, dispensando a necessidade de formação de “juízo de
certeza” (in MARINONI, Luis Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de
conhecimento. v. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 345.).

A condição de proprietário rural (fato secundário) serve de indício de que, como acontece na
maioria das vezes, o imóvel tenha sido pessoalmente explorado pelo dono, caracterizando o
exercício da atividade rural pelo filho solteiro (fato principal). É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho do proprietário rural na lavoura ou na pecuária. Para
complementar o início de prova material foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos
depoimentos:
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1ª Testemunha – Mario Corrêa

Conhece o autor há muitos anos, porque viveram juntos; o autor trabalhava em roça,
sobrevivia daquilo que fazia; o conhecia quando ele veio para Vitória; eram vizinhos lá, e
foram vizinhos aqui; quando o autor era criança morava em Desengano, município de
Linhares; o autor morava com os pais e os irmãos; a propriedade em que viviam era deles, era
dos pais do autor; a família do autor não tinha profissão, eles plantavam e colhiam para
sobreviver daquilo; o autor sempre ajudou os pais; o autor começou a trabalhar desde novo,
dez ou doze anos; o autor se casou na roça, depois veio para Vitória, e foi ser seu vizinho
novamente; não sabe o ano que isso aconteceu, não sabe a idade do autor, sabe que ele saiu
casado da roça; o autor veio para cá pouco tempo depois que se casou, porque lá a situação
não estava boa;

2ª Testemunha – Romim Sabara da Silva

Quando conheceu o autor tinha uns nove ou dez anos, o autor já era um rapaz formado,
trabalhava na roça, e ele morava nas dependências de Desengano; a família do autor tocava
café, também tinham animais; pelo que lembra eles só trabalharam na roça; não sabe dizer
até que ano o autor permaneceu na roça, porque era muito novo, tinha de oito para dez anos;
quando saiu da roça tinha quatorze anos; quando saiu de lá o autor não estava mais, ele ia lá
de vez em quando; não sabe dizer se quando saiu de lá o autor ainda estava lá.

3ª Testemunha – Ronilton Gomes da Silva

Quando começou a ir para a roça estava com doze anos, tem cinqüenta anos, então faz de
trinta e oito a quarenta anos que conhece o autor; quando conheceu o autor, ele morava em
Córrego do Ouro, com o pai dele, a mãe e os irmãos; toda a família do autor trabalhava na
roça, tinha as três irmãs, o Luiz, o Valdir, Fernandes, Mingo e Valdecir; que saiba a família do
autor não tinha outra fonte de renda além da roça para sobreviver; até os quatorze anos ia
muito à roça nas férias, uns cinco anos após ter conhecido o autor ele continuou na roça,
depois o autor namorou com uma menina que morava em Desengano; tinha uns dez anos
quando conheceu o pai do autor através do seu pai, ficou uns cinco anos, então o autor ficou
ali até 1985 mais ou menos; o autor veio para Vitoria para trabalhar com carteira assinada;
se lembra de quando o autor namorava, porque à tardezinha, quando saía da roça, o autor
falava que iria dar milho ou alguma coisa se ele fosse buscar um animal, só para poderem
namorar, mas não se lembra se o autor se casou na roça; não lembra se o autor teve filhos na
roça; tem uma lembrança que o autor casou na roça, mas não tem certeza, do irmão do autor
tem certeza; mora aqui, ia na roça para passear; nunca morou na roça, ia sempre a passeio,
era o único lugar que tinha para passear; não tinha familiares na roça, conheceu o pessoal
através do pai do autor, ia sempre lá; a propriedade era do pai do autor; só ele que ia para a
casa do autor, seu pai conhecia o pai do autor; quase todo ano ia para a roça, só quando
começou a trabalhar que não conseguiu mais; toda vez que ia na roça a mãe do autor o
mandava levar a marmita para o autor, porque a casa deles era em baixo, e eles trabalhavam
em cima capinando; já levava o almoço e o café da tarde; quando dava nove horas levava
comida e o café, porque nove horas eles já estavam almoçando, e meio dia levava bolo, café, e
aproveitava para ficar lá.

As testemunhas confirmaram que o autor exerceu atividade rural na propriedade da família,
mas não esclareceram até quando essa atividade foi exercida.

A segunda testemunha foi sincera, admitiu que não sabia dizer até que ano o autor
permaneceu na roça. A primeira testemunha disse que o autor saiu da roça pouco tempo
depois que se casou, mas quando o autor se casou, em 1985, já estava morando na Grande

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 110



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 57/409

5001590-34.2018.4.02.5001 500000365964 .V17 JES10515© JES10515

Vitória há muitos anos, haja vista que exerce atividade urbana desde 14/11/1979. A terceira
testemunha especulou que o autor saiu da roça em 1985, mas essa declaração também é
refutada pelos fato de o autor exercer atividade urbana desde 1979.

O primeiro vínculo de emprego urbano do autor teve início em 14/11/1979. O autor foi
contratado por empresa situada em Vitória. É inverossímil que o autor tenha exercido
atividade rural até a véspera do início do trabalho urbano, tendo em vista o tempo necessário
para providenciar mudança de residência e procura de vaga de emprego. A primeira CTPS do
autor foi emitida em 11/9/1979 em Campo Grande (evento 4, OUT2), bairro de Cariacica,
circunstância indicativa de que o autor já naquela época estaria morando na Grande Vitória:

Por arbitramento, na falta de prova mais convincente, presumo que o autor tenha exercido
atividade rural até 31/8/2019.

Conforme redação original do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91, a partir dos 14 anos de idade os
filhos de segurados especiais também se qualificavam como segurados especiais. Essa era a
idade mínima prevista em lei para qualificar o segurado especial.

A jurisprudência admite averbação de tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de idade,
conforme Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização: “A prestação de serviço rural
por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente
comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Contudo, o reconhecimento da qualidade de segurado especial a partir de tão tenra idade
exige comprovação consistente de efetiva e relevante colaboração do menor na atividade rural
familiar. Afinal, o regime de economia familiar pressupõe que o trabalho de cada um dos
membros da família seja indispensável à própria subsistência (redação original do art. 11, §
1º, da Lei nº 8.213/91). Somente integram o regime de economia familiar e se qualificam como
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segurados especiais os membros da família cujo trabalho seja indispensável para o sucesso da
atividade rural. Presume-se que a colaboração de uma criança com 12 doze anos de idade na
atividade rural não tenha expressividade para torná-la indispensável. Essa presunção é
relativa, admite prova em contrário, mas as testemunhas não prestaram informações decisivas
para caracterizar a relevância e indispensabilidade da colaboração do autor aos 12 anos de
idade. A primeira testemunha disse que o autor começou a trabalhar desde novo, dez ou doze
anos, mas sem detalhar dados que permitam discernir se a colaboração tinha relevância e
indispensabilidade. Por isso, reconheço tempo de serviço rural somente a partir dos 14 anos
de idade.

Considero provado que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, no
período de 21/2/1969 a 31/8/1979.

O autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de contagem de tempo
de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições. Ressalvo que esse
tempo não pode ser considerado para efeito de carência. Aplica-se o art. 55, § 2º, da Lei nº
8.213/91: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a
ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”.

12/12/1981 a 31/12/2008 (Minas Gerais Secretaria do Estado da Educação)

Não encontrei nenhum documento indicando a existência desse tempo de contribuição.
Provavelmente trata-se de erro material cometido na petição inicial, haja vista ser inverossímil
que o autor tenha trabalhado para o Estado de Minas Gerais ao mesmo tempo em que
manteve sucessivos vínculos de emprego em Vitória/ES.

16/6/1980 a 27/4/1981 (CDS Construtora Duarte Social) 

Esse período de vínculo de emprego está anotado na CTPS (evento 4, OUT2, fl. 8). No CNIS
está cadastrada a contratação do autor para esse vínculo de emprego, mas só foi foi
informada a data de início, a data da rescisão não está informada no CNIS (evento 14,
OUT11). Por isso, o INSS só averbou tempo de contribuição no dia 16/6/1980. 

A falta de cadastramento da data de rescisão do vínculo de emprego no CNIS não impede a
comprovação do dia da rescisão por outros meios de prova. A anotação em CTPS goza de
presunção relativa de veracidade. O INSS não alegou nenhum fato que possa comprometer
essa presunção de veracidade. Aplica-se, pois, a Súmula nº 75 da Turma Nacional de
Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não
se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de
veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda
que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS)”.

Por isso, o autor tem direito à averbação do tempo de contribuição referente ao período
de 17/6/1980 a 27/4/1981 (o dia 16/6//1980 já foi averbado).

14/11/1979 a 22/4/1980 (Serviços Mercantis e Ind. Santiago) e 2/2/1982 a 8/4/1982 (Dadalto
S/A)

Esses dois períodos de vínculo de emprego estão anotados na CTPS (evento 4, OUT2, fls. 8 e
9), mas não estão cadastrados no CNIS (evento 14, OUT11).
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A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego por outros
meios de prova. O vínculo de emprego alegado está anotado na CTPS do autor. Não se pode
exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar quanto à
expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais documentos do que a
CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de evidenciar tempo de
serviço.

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

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

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É
princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. O ônus de provar a fraude
recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris tantum.

A anotação em CTPS goza de presunção relativa de veracidade. O INSS não alegou nenhum
fato que possa comprometer essa presunção de veracidade. Aplica-se, pois, a Súmula nº 75 da
Turma Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em
relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de
presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS)”.

Existem situações excepcionais em que a suspeita de fraude na CTPS é admissível por defeitos
intrínsecos ao próprio documento: por exemplo, quando a anotação do vínculo de emprego
contém rasuras ou falta de encadeamento temporal nas anotações dos sucessivos vínculos,
quando o período do vínculo de emprego é anterior à data de expedição da CTPS, ou quando
há indícios materiais sérios de contrafação. Nada disso se alegou no caso concreto. 

O autor tem direito à averbação do tempo de contribuição referente aos dois períodos de
vínculo de emprego anotados na CTPS.

16/8/2010 a 9/5/2013 (Primordial Empreendimentos Imobiliários).

O INSS averbou tempo de contribuição no período de 16/08/2010 a 03/04/2013, porque esse é
o tempo de contribuição informado no CNIS (evento 14, OUT11). Não há registro de salário-
de-contribuição em maio/2013. Lá ficou informada a rescisão contratual em 3/4/2013. A
CTPS, porém, informou a rescisão contratual em 9/5/2013 (evento 6, OUT4, fl. 6).

Para esclarecer a divergência de informações, o autor foi intimado para exibir o termo de
rescisão contratual, que confirmou a data do afastamento em 3/4/2013 (evento 31). Falta
respaldo para reconhecer tempo de contribuição posterior à data do afastamento de trabalho.

11/11/2013 a 18/03/2016 (Construtora Canal)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 110



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 60/409

5001590-34.2018.4.02.5001 500000365964 .V17 JES10515© JES10515

O INSS averbou tempo de contribuição no período de 11/11/2013 11/02/2016, porque esse é o
tempo de contribuição informado no CNIS (evento 14, OUT11). Lá ficou informada a rescisão
contratual em 11/2/2016. Não  há registro de salário-de-contribuição em março/2016. A
CTPS, porém, informou a rescisão contratual em 18/3/2016 (evento 6, OUT4, fl. 7).

Para esclarecer a divergência de informações, o autor foi intimado para exibir o termo de
rescisão contratual, que confirmou a data do afastamento em 11/2/2016 (evento 31). Falta
respaldo para reconhecer tempo de contribuição posterior à data do afastamento de trabalho.

Direito à aposentadoria

O INSS apurou 28 anos, 6 meses e 11 dias de tempo de contribuição (evento 7, OUT5, fl. 7).
Somando o tempo de serviço rural referente ao período de 21/2/1969 a 31/8/1979, mais o
tempo de contribuição referente aos períodos de 14/11/1979 a 22/4/1980, 17/6/1980 a
27/4/1981 e de 2/2/1982 a 8/4/1982, o autor completou mais de 35 anos de tempo de
contribuição. 

O tempo de contribuição em atividade urbana, estimado pelo INSS em 361 contribuições
mensais (evento 7, OUT5, fl. 7), foi suficiente para preencher os 180 meses de carência. Por
conseguinte, o autor tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais e com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a:

averbar o tempo de serviço rural referente ao período de 21/2/1969 a 31/8/1979, exceto
para carência;

averbar o tempo de contribuição referente aos períodos de 14/11/1979 a 22/4/1980,
17/6/1980 a 27/4/1981 e de 2/2/1982 a 8/4/1982;

conceder a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/180.485.777-4 com efeitos
retroativos à data do requerimento administrativo, em 14/12/2016.  (...)

Não obstante o fato de a sentença não ter ainda transitado em julgado, estando o
feito em sede recursal, os elementos daquele feito são suficientes para demonstrar que o autor
laborou no campo com os seus pais e irmãos no período impugnado de 27/5/1965 a
31/12/1974, fazendo, portanto, jus à averbação de tempo rural. 

Agora, resta saber se o autor, na DER, implementou a carência do benefício
pleiteado (aposentadoria por tempo de contribuição). 

O relatório apresentado, pelo INSS, demonstra que, na data do requerimento
administrativo (14/12/2016), o autor deveria comprovar o tempo de 7 anos, 2 meses e 1 dia
(Evento 1, PROCADM7). Considerando que o tempo de labor rural ora reconhecido
corresponde a mais de 10 anos, pode-se afirmar que o autor, na DER, comprovou a carência
necessária para o benefício pleiteado. 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar provimento a ele, determinando a
concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em 14/12/2016. Para a atualização das parcelas,
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determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5014985-93.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GERMANO EMILIO DIETZIKER JUNIOR (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando o reconhecimento das contribuições
individuais de 08/1996 e 03/2003 para fins de carência da aposentadoria almejada.

Em suas razões recursais (Evento 25), o autor alega, em síntese,  que (i) é o
sócio da empresa desde 22 de maio de 1991 e, desde então, efetuou os recolhimentos de
contribuições previdenciárias através do seu NIT/CPF, (ii) a partir de 08/1996 foi orientado
por seu contador a iniciar os recolhimentos através das GRPS em nome da empresa,
Germatec Consultoria Técnica e Assessoria Comercial Ltda., pois, apesar da empresa de
tratar de LTDA, o sócio-administrador a serviço da empresa era apenas ele, conforme se
verifica na documentação acostada na inicial, como o contrato social, (iii) a documentação
anexa ao presente recurso, como recibos de pró-labore, comprova a efetiva prestação de
serviço em favor da empresa, (iv) é possível identificar de maneira clara que as contribuições
vertidas pela empresa tinham o condão de alimentar a condição de segurado contribuinte,
(v)  por uma sequencia lógica de documentos, como contrato social em que o individualiza
como único sócio prestador de serviço, bem como a documentação GRPS com os
recolhimentos vertidos em nome da Germatec Consultoria Técnica e Assessoria Comercial
Ltda., não poderia sugerir qualquer outro contribuinte senão ele mesmo, conforme
identificado no recibo de pagamento de pró-labore, (vi) não pode ser penalizado em seu
direito constitucional – direito à aposentadoria – por ter sido orientado erroneamente, no
momento de verter as contribuições, (vii) a autarquia previdenciária recebeu os valores
contribuídos., (viii) a conduta da parte ré de não reconhecimento das contribuições vertidas
no período de 08/1996 a 03/2003 viola a boa-fé e seu ato é característico de enriquecimento
ilícito, uma vez que as contribuições já integralizaram os cofres da União, (ix) comprova que,
de fato, trabalhou, configurou o vínculo e verteu as contribuições, ainda que não seja pela via
usual, e (x) a melhor solução para o caso em tela é o reconhecimento do período trabalhado e
contribuído de 08/1996 a 03/2003, pois resta evidente que era sócio-administrador e sua
condição era de segurado obrigatório, de modo que se faz necessária a reforma total da
sentença, com a consequente concessão do beneficio de aposentadoria por tempo de
contribuição.

Contrarrazões (Evento 28).

VOTO
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A sentença não reconheceu, como tempo contributivo, as contribuições
de 08/1996 e 03/2003 contempladas nas guias apresentadas, pelo autor, ora recorrente, sob a
seguinte fundamentação:

(...) Com relação aos períodos de contribuição como autônomo/contribuinte individual,
alegadamente comprovados por conta das GRPS/GPS anexadas à inicial (Evento 1, GPS11 a
GPS38), imperioso ter em mente o que foi dito pelo INSS em contestação (Evento 13, CONT3,
página 3):

“Pretende a autora comprovar os recolhimentos previdenciários mediante a apresentação de
algumas guias GPS em nome da empresa. Entretanto, as GPS apresentadas não possuem
qualquer individualização de que se referem às contribuições previdenciárias do autor, o que
somente poderia ser demonstrado mediante a apresentação das respectivas guias GFIP, sendo
que a parte autora não se desincumbiu do referido ônus.”

Realmente, a maioria das GRPS/GPS apresentadas em conjunto com a inicial se refere ao
recolhimento de obrigações por parte da pessoa jurídica de que o autor é sócio, não
possibilitando especificar se este recolhimento se deu em razão de contribuições retidas
quanto ao pagamento de pró-labore ao autor.

De mais a mais, necessário relembrar que, até abril de 2003, as contribuições relativas ao
contribuinte individual que prestava serviços a empresa – tal como se dá com o sócio-gerente
desta – deveriam ser recolhidas diretamente pelo segurado, por meio do pertinente carnê, a
teor do art. 30, II, da Lei 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas
à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (...) (Redação dada pela Lei n° 8.620, de
5.1.93)

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

Esta situação só se modificou definitivamente a partir da competência de abril/2003, haja
vista o disposto nos artigos 4º e 15 da Lei 10.666/2003 – oriunda da conversão da MP
83/2002:

Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao da
competência. (redação original)
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Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto aos §§
1o e 2o do art. 1o e aos arts. 4o a 6o e 9o, a partir de 1o de abril de 2003.

Destaque-se que esta circunstância foi apontada, mutatis mutandis, pelo INSS, quando da
realização da resposta ao recurso administrativo interposto pelo segurado (Evento 10,
PROCADM1, página 68):

[...]

Ou seja, para o período que o autor almeja ver averbados como autônomo/contribuinte
individual (08/1996 a 03/2003), a comprovação do pertinente não é feita por meio das
GRPS/GPS anexadas à inicial – mais especificamente, no Evento 1, GPS12 a GPS19.

Em sendo assim, não tendo a parte autora comprovado que efetivamente realizou os
recolhimentos que lhe competiam como autônomo/contribuinte individual no período
de 08/1996 a 03/2003, não há como se determinar ao INSS a averbação do referido lapso.

Por fim, não sendo possível o acréscimo deste período ao somatório de tempo de contribuição
do autor, decerto que ele não tinha direito a uma aposentação integral na DER (14.02.2017), e
muito menos atualmente.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito
da postulação, nos moldes do art. 487, I, CPC. (....)

Como se observa, a controvérsia versada, nestes autos, resume-se ao período em
que o autor foi sócio-administrador da empresa Germatec Consultoria Técnica e Assessoria
Comercial Ltda. e cujo cômputo do referido tempo de serviço foi negado pelo INSS porque
nao teria sido comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias como
contribuinte individual. 

A Lei n. 3.807/1960 considerava como segurados obrigatórios da Previdência
Social, entre outros, "os titulares de firma individual e diretores, sócios-gerentes, sócios-
solidários, sócios-quotistas, sócios de indústria, de qualquer empresa, cuja idade máxima
seja no ato da inscrição de 50 anos" (art. 5°, III), enquanto que os Decretos ns. 60.501/1967 e
72.771/1973 atribuíram às empresas a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias.
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Ocorre que, a partir de 24/7/1991, com a edição da Lei 8.212/1991, a
responsabilidade pela arrecadação das contribuições cabe unicamente ao empresário, agora
denominado contribuinte individual, por força do disposto no art. 30, II, da Lei n.
8.212/1991. 

Ora, a atividade profissional de vinculação obrigatório ao RGPS, na qualidade
de empresário ou microempreendedor individual, pressupõe o recolhimento, por iniciativa
própria, de contribuições sociais concernentes à atividade remunerdada, as quais não se
confundem com as contribuições devidas pela empresa individual (art. 30, I, b, da Lei n. 
8.212/1991). 

A sentença bem analisou as alegações das partes e todos os documentos
apresentados nos autos. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento
de prova que pudessem modificar a decisão recorrida; na verdade,  que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência
judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372590v11 e do código CRC d8bc0868.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000143-71.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE DA COSTA LEITE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade rural
de 28/03/1977 a 03/01/1988 e o exercício de  tempo especial de 04/01/1988 a 27/04/1988,
05/02/1990 a 12/03/1990, 22/05/1997 a 01/07/1998, 12/12/1998 a 01/02/2001 e de
10/07/2001 a 19/01/2015, com a concessão de aposentandoria por tempo de contribuição
desde a DER em 20/7/2018.

Em suas razões, alega que (i) a sentença reconheceu tempo de serviço especial
as atividades desenvolvidas nos períodos de 04/01/1988 a 27/04/1988 e 05/02/1990 a
12/03/1990 (ajudante de pedreiro),  22/05/1997 a 01/07/1998, 12/12/1998 a 01/02/2001 e
10/07/2001 a 19/01/2015 (na função de vigia), (ii) com relação à função de ajudante de
pedreiro, não é possível o enquadramento por categoria profissional por absoluta falta de
previsão legal, pois as funções não são exatamente as mesmas daquelas desempenhadas pelo
pedreiro, muito menos com o engenheiro civil, (iii) não existe autorização legal para permitir
o enquadramento por equiparação realizado na sentença objurgada, (iv) o magistrado a
quo não percebeu que, entre 22/05/1997 à 01/07/1998, 12/12/1998 a 01/02/2001 e 10/07/2001
a 19/01/2015, o autor foi vigia e não vigilante, (v) a função de vigia é completamente distinta
e não pode ser equiparada, (vi) o autor não fez prova de que desempenhava sua atividade
portando arma de fogo, (vii) foi completamente inadequado o enquadramento realizado na
sentença, porque o  autor não era vigilante e hunca portou arma de fogo, (viii) a atividade de
vigia não estava prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a
de guarda (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964), (ix) para que a atividade
de vigilante possa ser enquadrada no item citado, imprescindível a comprovação da
periculosidade, como prova de porte de arma de fogo, (x)  no período posterior ao Decreto nº
2.172, de 5/3/1997, o exercício da atividade de guarda/vigilante deixou de ser previsto como
apto a gerar a contagem em condições especiais, passando a ser considerados somente os
agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja, não há nenhum item
relativo a periculosidade, (xi)  não procede a sentença, que reputou como tempo de serviço
especial o período trabalhado na função de vigilante posterior a 05/03/1997, (x) a atividade de
guarda/vigilante deixou de ser enquadrada como especial, visto que a periculosidade não
consta entre os agentes configuradores da especialidade do trabalho, não é agente químico,
físico ou biológico, e (xi) para os períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/1997 não cabe o
enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto
que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser
considerados como caracterizadores de atividade especial. 

Contrarrazões de Evento 33.
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VOTO

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

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

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

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

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

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.
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Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

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

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

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

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

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

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO.
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1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

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

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

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

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

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

No caso, a sentença reconheceu como especiais os períodos de 22/05/1997 a
01/07/1998, 12/12/1998 a 01/02/2001 e 10/07/2001 a 19/01/2015 como especiais em razão
do exercício da atividadade de vigia.

Para os períodos acima, o autor apresentou o  PPP emitido pela empresa Itacar
Itapemirim Carros Ltda. que demonstra que laborou como vigia noturno (até 1/7/1998) e
vigia, não havendo referência a uso de arma de fogo, sendo que as suas atividades consistiam
em "fazer serviço de vigiliância do patrimônio da empresa" (até 1/7/1998) e "controlar a
entrada e saída de veículos da assistência técnica".

Como se observa, não há como presumir que as atividades desenvolvidas pelo
autor como vigia, no período de 12/12/1998 a 19/1/2015, eram nocivas a sua integridade
física, uma vez que o documento aponta que ele apenas controlava a entrada e saída de
veículos do estabelecimento comercial, devendo ser afastada a especialidade nesses períodos
impugnados pelo INSS (12/12/1998 a 01/02/2001 e 10/07/2001 a 19/01/2015). 

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/10/2019, os
Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como representativos da
controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.031, no qual se busca definir sobre a
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“possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a
edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”.
Acrescenta-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território 
nacional (art. 1.037, II, do CPC).

Assim, quanto ao período de 22/05/1997 a 01/07/1998, deve ser suspenso o
presente feito, nos termos da decisão do STJ, pois se discute aqui a possibilidade de
reconhecimento de tempo especial sem uso de arma de fogo, que é objeto de discussão nos
referidos recursos especiais.

A sentença também reconheceu os períodos de 04/01/1988 à 27/04/1988 e
05/02/1990 a 12/03/1990 como especiais, em razão do exercício de atividade de ajudante de
pedreiro no Condomínio do Edifício Escuna (ramo da construção civil) e na Sardenberg
Incorporação Construção e Comércio Ltda. (ramo da construção civil), com base no código
2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964.

Considerando que a natureza empresarial das empregadoras se relaciona ao
ramo da construção civil, deve ser mantida a especialidade com base no decreto
previdenciário supracitado. 

Agora, resta saber se, com o afastamento da especialidade nos períodos
de 12/12/1998 a 01/02/2001 e 10/07/2001 a 19/01/2015, o autor reuniu período contributivo
suficiente para obtenção da aposentadoria almejada na DER em 20/7/2018:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
28/03/1977 03/01/1988                   3.934            1,00             3.934    10     9   10
04/01/1988 27/04/1988                     115            1,40                161     -      5     9
05/02/1990 12/03/1990                       36            1,40                  50     -      1   20
01/11/1991 05/09/1996                   1.771            1,00             1.771      4   10     7
22/05/1997 01/07/1998                     406            1,40                568      1     6   21
13/07/1998 17/09/1998                       67            1,00                  67     -      2     6
12/12/1998 01/02/2001                     783            1,00                783      2     1   23
10/07/2001 19/01/2015                   4.942            1,00             4.942    13     6   15
01/05/2015 20/07/2018                   1.177            1,00             1.177      3     2   21

         
 Total:           13.453    36   10     9

Como se observa, o autor, na DER, teria reunido os requisitos para obtenção da
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, devendo ser mantida a
senteça nesse sentido.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para afastar a especialidade de 12/12/1998 a 01/02/2001 e 10/07/2001 a 19/01/2015.  Sem
custas e honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378821v22 e do código CRC 1de64b4a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5001347-53.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MIGUEL GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade especial no
intervalo de 1/1/1978 a 17/10/1984 e determinando a concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição. 

Em suas razões recursais (Evento 25), alega, em síntese,  que (i) no exercício da
atividade de capoteiro, o autor não provou, por PPP, a exposição habitual e permanente a
hidrocarbonetos nos períodos elencados entre 01/01/1978 e 17/10/1984, inexistindo também
o enquadramento por categoria profissional, e (ii) a respeito da atualização das parcelas
pretéritas, deve ser aplicada a Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de
juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês).

Contrarrazões (Evento 29).

VOTO

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de
tempo especial no intervalo de 1/1/1978 a 17/10/1984, sob os seguintes fundamentos:

(...) Em relação aos períodos de 01/01/1978 e 30/06/1978, 01/01/1979 e 31/05/1979,
01/08/1979 a 14/03/1981, 01/06/1981 a 26/04/1982 e 01/07/1982 e 17/10/1984, para fins de
reconhecimento da especialidade era preciso que, em razão do agente nocivo químico, a
atividade estivesse elencada entre os quadros exemplificativos dos Decretos 53.831/64 e
83.080/79, o que de fato ocorre, tendo em vista que a CTPS comprova o contrato de trabalho
como capoteiro.

Senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
INSALUBRE. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. TEMPO SUFICIENTE PARA A
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1.
Antes da Lei 9.032/95, para a contagem de tempo de serviço especial, não se fazia necessária
a apresentação de laudo comprovando a exposição aos agentes agressivos, sendo suficiente
apenas a demonstração do exercício regular da atividade e o seu enquadramento na legislação
como de caráter especial. Após a edição do referido diploma legal, 032, de 28.04.95, o
reconhecimento da insalubridade passou a exigir a efetiva exposição aos agentes agressivos
especificados na legislação previdenciária. 2. Na hipótese dos autos, o período em que autor
trabalhou para a empresa Espacial Auto Peças Ltda., exercendo a função
de capoteiro, também deve ser computado como especial. É que a função de tapeceiro
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mencionada como insalubre no laudo técnico juntado em razão da exposição a óleos, graxas
e colas é a mesma de capoteiro, sendo aquele profissional que monta, desmonta e
recondiciona peças internas do automóvel, especialmente os estofados, forração interna,
dentre outras. A denominação do profissional varia de acordo com a região do Brasil, sendo
que o termo "tapeceiro" é utilizado principalmente em São Paulo, e "capoteiro" em outras
regiões do Brasil, tais como o Nordeste . 3. Apelação provida, para condenar o INSS a pagar
o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, desde o
requerimento administrativo, com pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas.
(AC 200784000020809 – TRF5 – SEGUNDA TURMA – DJE – 04.03.2010 – P. 440)

Assim, reconheço a especialidade dos períodos laborados na função de capoteiro e auxiliar de
capoteiro. (...)

Como se observa, a sentença analisou a questão relativa ao exercício de
atividade especial no período em que o autor laborou como capoteiro, entendendo que a
função de capoteiro é idêntica à função de tapeceiro, considerada insalubre no julgado ali
consignado. 

Analisando o PPP expedido pela Viação Marapé Transporte e Turismo Ltda.,
nota-se que o autor laborou como auxiliar de capoteiro de 1/1/1978 a 14/3/1981 e de
capoteiro de 1/7/1982 a 17/10/1984. Não há registro de exposição a agentes insalubres. O
campo 14.2 consigna as seguintes atividades desenvolvidas em tais períodos:

Auxiliar de capoteiro: Auxiliar na montagem e desmontagem da tapeçaria dos ônibus;
recondicionar os bancos danificados dos ônibus. 

Capoteiro: Analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais,
equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço; recondicionar os bancos
danificados dos ônibus.

De fato, não consta dos decretos previdenciários (Decreto n. 53.831/1964 e
Decreto 83.080/1979) a profissão de tapeceiro/capoteiro como especial e, por isso, não há
como reconhecer a especialidade, mesmo por enquadramento por analogia com outra
categoria profissional. O autor, por sua vez, não juntou formulário/PPP ou laudo técnico
comprovando a existência de fator de risco ou agente nocivo no local de trabalho. Inexiste,
portanto, qualquer documento que comprove que  a atividade estava sujeita a algum agente
nocivo ou fator de risco. O PPP apresentado não registra sujeição a agentes insalubres e nem
mesmo a descrição das atividades é suficiente para sinalizar a alegada especialidade. 

Registre-se que, na decisão do TRF da 5ª Região consignada na sentença (AC
200784000020809 – TRF5 – SEGUNDA TURMA – DJE – 04.03.2010 – P. 440), a parte
autora apresentou PPP demonstrando a exposição a óleos, graxas e colas, situação não
verificada na situação presente. 

Assim, deve ser afastada a especialidade reconhecida na sentença no intervalo
de 1/1/1978 a 17/10/1984, mantendo-se os demais períodos reconhecidos. 

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

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

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

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

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

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
afastar a especialidade reconhecida no intervalo de 1/1/1978 a 17/10/1984 e determinar a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do momento em que a parte
autora reuniu o período de carência necessário, com a reafirmação da DER, se for o caso,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Em atenção à petição de Evento 40,
intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do
recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000327990v23 e do código CRC dc437c95.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5003365-81.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: CIMAR DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especial o período de 23/4/1997 a
27/2/2002 e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a
DER.

Em suas razões recursais (Evento 32), a parte recorrente alega, dentre outros
argumentos, que é necessário verificar a forma que foi efetuada o cálculo do nível de
exposição a ruído, se foi feito com base no tempo de medição e mesma exposição ao longo
das oito horas ou considerou a mesma dose presumindo que no restante da jornada não houve
exposição ao agente.

Contrarrazões de Evento 38.

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 114



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 78/409

5003365-81.2018.4.02.5002 500000351282 .V6 JES10515© JES10515

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A sentença reconheceu, como especial, o período impugnado de 23/4/1997 a
27/2/2002, com base no PPP, expedido por MTS Mármores e Granitos Ltda., demonstrando
que, nesse período, exerceu a atividade de ajudante, com exposição a ruído em intensidade de
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96 dB, ou seja acima do limite legal. Consta, no documento, que a técnica utilizada para
apurar o agente se deu por meio da dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso da
metodologia prevista  na legislação, conforme fundamentação acima.

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000351282v6 e do código CRC a21508c2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0002280-51.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PEDRO RAIMUNDO DE JESUS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o INSS a averbar o
tempo de serviço rural refente ao período de 7/12/1971 a 14/4/1979. Em suas razões recursais
(Evento 45, Reclno1), alega, em síntese,  que (i) o Autor ingressou com a presente ação
visando a concessão do benefício de Aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/163.762.702-2 e NB 42/181.088.559-8 e para tanto, postulou o reconhecimento do período
trabalhado na agricultura no interregno de 09/12/1969 a 10/03/1980, (ii) há início de prova
material do labor rural do Autor, bem como a prova testemunhal confirma a documentação e
autoriza o reconhecimento do período controvertido. A tese do Autor de que trabalhou no
período vindicado nas “terras dos gringos”, no município de Jacobina, na Bahia e a
confirmação por duas testemunhas, (iii) o autor juntou aos autos provas necessárias para o
reconhecimento do período integral pretendido, mas caso não seja suficiente para implemento
dos requisitos para a concessão da pretendida aposentadoria na data do requerimento
administrativo, faz-se necessária a reafirmação da DER, considerando que o autor permanece
trabalhando até os dias de hoje. Contrarrazões (Evento 48, CONTRAZ1).

VOTO

O autor nasceu em 08/12/1957 e postula reconhecimento do período de
09/12/1969 a 10/03/1980, alegando que teria trabalhado na agricultura neste interregno. 

Contudo, a comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova
material, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº
8.213/91) e, em relação ao período anterior a 7/12/1971, o início de prova material foi
considerado muito superficial e o depoimento das testemunhas excessivamente evasivo. 

Por isso, a sentença reconheceu a existência de tempo de serviço rural no
período de 7/12/1971 a 14/4/1979, determinando a sua averbação para fins de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a reconhecer e
averbar o período de exercício de atividade rural, compreendido entre
09/12/1969 a 10/03/1980, bem como conceder o benefício de aposentadoria por
tempo contribuição.
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Em 23/04/2013, o autor tinha proposto demanda contra o INSS objetivando a
concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/163.762.702-2, requerida em 28/02/2013. O Processo nº 0003552-
56.2013.4.02.5001, porém, foi julgado extinto sem resolução do mérito (evento
1, OUT6).

O autor também requereu a aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/181.088.559-8 em 26/09/2016. 

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material,
sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº
8.213/91). 

O seguinte documento forma início de prova material de que o autor exercia
atividade rural: certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em
14/04/1979, em que o autor foi profissionalmente qualificado com a expressão
abreviada "t. rural", que significa trabalhador rural (evento 4, OUT3, fl. 7).

A CTPS do autor, emitida em 12/05/1981, contém anotação de vínculos
empregatícios intercalados, na função de trabalhador rural, no período
compreendido entre 11/03/1980  a 01/10/1988 (evento 4, OUT3, fl. 9),
circunstância que reforça o indício de que o autor teve forte ligação com o meio
rural.

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento Pessoal

Trabalhou em uma região chama Saúde, mas não trabalhou na
cidade, trabalhou na roça, município de Jacobina, na Bahia, trabalhou, logo
mais cedo trabalhava com a mãe até 12 anos, aos 12 anos foi registrado como
filho sem pai, a partir dos 12 anos foi trabalhar, primeiro em um lugar chamado
“os gringos”, dava o nome do lugar dos gringos, porque não conhecia, era de
uma família de pessoal que era gringo, a terra não era do depoente, chama lá
agregado, até os 12 anos mais ou menos, a partir dos 12 anos foi trabalhar fora,
para ganhar dinheiro na época, 3 contos ou mil réis, acha que era isso que
ganhava, aí ficou trabalhando nesse período a dia, entrou lá com 12 anos,
trabalhou até 19 anos com eles; trabalhava a dia; tinha dia que pagava dia,
pagava por semana também; depois dos 12 anos era tudo no mesmo lugar;
primeiro quando começou a trabalhar com eles carregava leite, laticínios que
tinha na rua nesse lugar Saúde levava o leite para ele, levava lenha para o
pessoal dele lá, fogão à lenha, levava o leite e quando voltava mandava ir
trabalhar e ficava lá rancando o mato que chama “mata pasto”, tinha que
arrancar com a mão, não dava para arrancar com foice, era perigoso na época,
aí ajudava o vaqueiro, um rapaz chamado Egídio, ajudava o Egídio a apartar os
bezerros de tarde para tirar o leite no outro dia, ajudava ele a tampar um buraco,
era mais ele que fazia, só ajudava ele, pega lá um martelo para mim, um
grampo, pegava; a família não trabalhava lá, a mãe trabalhou uma vez lá,
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ajudando, batendo feijão lá; morava em casa, trabalhava na fazenda, era perto de
casa, morava em casa, só que, quando começou a acostumar, às vezes ficava lá
na casa deles, pegaram uma amizade com o depoente, falava que era que nem
um filho para eles, aí às vezes ficava lá, mas não morava lá não, morava em
casa mesmo; ia andando de casa para a fazenda, às vezes ia montado em jegue;
mais ou menos 5 minutos de caminhada, era criança, andava mais correndo, era
bem perto, acha que 500 metros mais ou menos, só que era no mato; a fazenda
produzia gado, eles plantavam muito feijão também, feijão e uma fruta que ela
dá que faz óleo, mamona, plantava mamona, feijão, na época de chuva plantava
capim também; recebia a parte em dinheiro; pagava no dia, lá eles tinham uma
maneira de trabalhar, de falar assim “fulano é bom pagador, paga na cabeça do
toco”, aí tinha dia que pagava, talvez quando precisava mesmo para dar conta da
mãe, falava “seu tino” precisando de um dinheiro aí”, aí pegava e dava o
dinheiro; não lembra muito a data que saiu de lá; Oltino, o fazendeiro; entrou lá
com 12 anos saiu com 19 anos; tratava era com o próprio fazendeiro e com o
filho dele, um rapaz chamado Carlinhos, só que o rapaz na época era quase da
mesma idade, mas velho um pouco, que orientava as coisas.

1ª testemunha – Egídio Ares de Lima Silva

Conheceu o autor na cidade Saúde, município de Jacobina; naquela época o
autor devia ter seus 13 anos, devia ter essa base, trabalhava com a mãe dele; o
autor trabalhava de serviço braçal, plantando cereais; trabalhava para o
pessoal lá fazenda dos gringos; o autor morava na fazenda dos gringos,
trabalhava também plantando as coisas; Albino o nome do outro; que a mãe
do autor trabalha mais ele; o autor trabalhou na agrícola grupo Chaves; foi
colega do autor de trabalho; foi em 1982 que trabalhavam no grupo Chaves; foi
colega de trabalho do autor; em Floresta Azul; faziam colheita de cacau, secar;
nessa propriedade o autor tinha carteira assinada em outras não tinha; o
pagamento era semanal trabalhava dois dias recebe dois, trabalhava três recebe
três; o autor trabalhava na fazenda Boa Vista quando conheceu ele, proprietário
Albino; o autor trabalhava na fazenda do Albino, vizinho; o autor produzia
cereais, mandioca, milho, feijão; cacau essas coisas, trabalhavam no sul; jegue
para tocar a carga.

2ª testemunha- Edimundo Silva de Jesus

A fazenda que o autor trabalhava chamava Boa Vista, do João Albino, que é o
patrão do autor, revendia, ai pegou amizade, conhecimento; o autor é
empregado, mexia com gado, sisal, essas coisas assim, não sabe se ele ganhava
por mês, sabe que ele trabalhava nessa fazenda; o autor estava trabalhando
nessa fazenda na média de 19, 20 anos, essa faixa aí, o depoente estava com
24 anos; chegava, revendia, passava lá final de semana passava lá meio dia,
estava todo mundo almoçando; tinha conhecimento que o autor trabalhava na
fazenda; não lembra quando começou a trabalhar nessa região, tem mais de 30
anos; pela idade conhece a pessoa mas a data do ano que trabalhou lá, não
lembra; trabalhou na região uns 6 meses mais ou menos, vendia, rodava
vendendo, vendia panela, roupa; depois desses 6 meses nunca mias voltou lá;
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quando saiu de lá o autor estava lá; não lembra quando saiu de lá; vendia para as
fazenda; a fazenda era Boa Vista; tem muitas fazendas, tem um lugar por ali;
eram 3 fazendas ao redor;  acha que é Santa Isabel, que vendia três; não
conhecia o dono; vendia pra o dono da fazenda onde o autor trabalhava; não
sabe o nome do dono da fazenda; naquele tempo vinha para cá, o autor
trabalhando aqui na empresa, ai se encontraram, ai conheceu, ai que o autor
conheceu da época que vendia lá; o autor trabalhava com sisal.

Em depoimento pessoal, o autor declarou que trabalhou na roça, na "fazenda
dos gringos", no município de Jacobina/BA, dos 12 aos 19 anos de idade,
recebendo pagamento por dia de trabalho.

A primeira testemunha confirmou que o autor devia ter uns 13 anos de idade
quando "trabalhava de serviço braçal" e "plantando as coisas" para o pessoal
da fazenda dos gringos. 

As duas testemunhas ainda se referiram a trabalho do autor para João Albino e
no Grupo Chaves, mas isso se refere a vínculos de emprego anotados na CTPS,
a partir de 1980 (evento 4, OUT3). O autor só pediu averbação de tempo de
serviço rural no período de 09/12/1969 a 10/03/1980, porque os períodos de
vínculo de emprego dispersos entre 1980 e 1988 já foram computados pelo
INSS no processo administrativo (evento 6, fl. 28):

A segunda testemunha só confirmou trabalho rural depois que o autor já tinha
19 anos de idade. 

A primeira testemunha testemunha só confirmou trabalho do autor a partir dos
13 anos de idade. O autor nasceu em 08/12/1957. Completou 13 anos em
8/12/1970, mas até 7/12/1971 ainda tinha 13 anos.

Considerando que o ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor,
que o início de prova material é muito superficial e que o depoimento das
testemunhas é excessivamente evasivo, arbitro o termo inicial do tempo de
serviço rural em 7/12/1971.
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O autor declarou que trabalhou na fazenda dos gringos até os 19 anos de idade.
O autor completou 19 anos de idade em 8/12/1978. Quando o autor se casou,
em 14/4/1979, foi qualificado na certidão de casamento como trabalhador rural.

Conjugando todos esses dados, arbitro o termo final do tempo de serviço rural
em 14/4/1979.

O autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de
contagem de tempo de contribuição, independentemente do recolhimento de
contribuições. Ressalvo que esse tempo não pode ser considerado para efeito de
carência. Aplica-se o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91: “O tempo de serviço do
segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será
computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o
Regulamento”.

O INSS apurou 27 anos, 4 meses e 20 dias de tempo de contribuição  até
26/09/2016, data do mais recente requerimento administrativo (evento 6, OUT5,
fl. 28). Mesmo somando o tempo de serviço rural referente ao período de 
7/12/1971 a 14/4/1979, o autor não completa o mínimo de 35 anos de tempo de
contribuição para se aposentar.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a
averbar o tempo de serviço rural referente ao período de 7/12/1971 a 14/4/1979,
exceto para carência.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação do INSS a conceder a
aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/163.762.702-2 e a NB
42/181.088.559-8."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos, eis que, de fato, não há, nos autos, início de prova
material em relação a esse período. 

E mais, como bem ressaltou a sentença, a primeira testemunha (Sr. Egídio  Ares
de Lima Silva) confirmou que o autor "trabalhava de serviço braçal" e "plantando as
coisas" para o pessoal da fazenda dos gringos quando tinha uns 13 anos de idade. Além disso,
a segunda testemunha só confirmou trabalho rural depois que o autor já tinha 19 anos de
idade.
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Como se observa, o autor, na DER, não preencheu o tempo necessário para
obtenção da aposentadoria pleiteada (por tempo de contribuição). Ocorre que, pelo espelho do
CNIS (Evento 51, CNIS1 e 2), se nota que, após a DER, o autor manteve vínculos
empregatícios, o que leva à afirmação da DIB em data posterior.

Deste modo, e considerando o tempo rural reconhecido pela sentença, verifica-
se que foi apurado, em 26/09/2016, 34 anos, 8 meses e 28 dias de contribuição para o autor.
Assim, determino a reafirmação da DER em 28/12/2016, quando o autor preencheu todos os
requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a
concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO desde
28/12/2016. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000302668v14 e do código CRC b506215b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5000094-64.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ELIZETE COELHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a ineficácia de EPI em caso de exposição
a agentes biológicos.

VOTO

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

A decisão embargada entendeu que o período de 01/07/2012 e 31/05/2015 não
poderia ser reconhecido como especial em razão de uso de EPI eficaz, conforme fundamentos
a seguir transcritos:

(...) Com relação ao período de 01/07/2012 e 31/05/2015, embora a autora  tenha
apresentado o PPP de Evento 24 (PROCADM2), expedido pelo Hospital
Evangélico Cachoeiro de Itapemirim/ES, demonstrando o contato habitual e
permanente a portadores de doenças infectocontagiosas ou manuseio de
materiais contaminados, nota-se que o documento registra o uso de EPI eficaz. 

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

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

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

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

No caso, como o próprio documento apresentado sinaliza o uso de EPI eficaz e a parte autora
não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade do PPP,  não faz ela jus ao
reconhecimento de tempo especial de  01/07/2012 e 31/05/2015.  (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração da parte autora e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384654v3 e do código CRC 9f8118bb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5019979-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARLOS MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fins de
prequestionamento, opostos pelo autor  em face do acórdão proferido por esta
TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de
se manifestar sobre  dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. 

VOTO

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

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da especialidade em
razão de umidade e vapores de alta intensidade. 

Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas
corrigir erros materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir
omissão no julgado, uma vez que possuem somente efeito de integração e não de
substituição. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o
que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379660v3 e do código CRC 5fbd391c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5005512-83.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JOSE CARLOS BARRETO MEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar acerca da preliminar de intempestividade do
recurso inominado, a qual foi arguida pelo embargante no item II das contrarrazões de Evento
29. Alega também omissão acerca da tese defensiva recursal arguida por ele no item III das
contrarrazões de Evento 29, em que demonstra claramente que o reconhecimento da
especialidade insalubre do labor desenvolvido, pelo INSS, na seara administrativa, nos
interregnos de 01/11/1981 a 31/5/1989, jamais dependeu da apresentação ou não do Perfil
Profissiográfico Previdenciário – PPP, por se tratar de presunção legal, pois a atividade
laboral foi exercida antes do advento da Lei 9.032/1995 e encontrava-se catalogada no anexo
do Decreto nº53.831/1964 (código 2.4.1 - aeronautas, aeroviários de serviços de pista e de
oficinas, de manutenção, de conservação, de carga e descarga, de recepção e de despacho de
aeronaves), de modo a refutar a tese recursal do INSS de que a documentação para
comprovação de atividade especial no período de 1º/11/1981 a 31/5/1989 só foi juntada
quando do ajuizamento da presente ação.

VOTO

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

De fato, em contrarrazões de Evento 29, o autor, ora embargante, alegou que o
recurso inominado teria sido interposto fora do prazo e o acórdão desta TR/ES não se
manifestou sobre essa questão. Assim, assiste razão ao embargante ao suscitar a referida
omissão.

Em consulta ao movimento processual destes autos, nota-se que o INSS foi
intimado da sentença, sendo a data inicial da contagem do prazo de 10 dias em 29/5/2019 e o
termo final em 11/6/2019, conforme Evento 22. O recurso, por sua vez, foi interposto em
5/6/2019, ou seja, tempestivamente. Registre-se que a intimação da AGÊNCIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - EQUIPE DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS
não inaugura o decurso do prazo recursal, pois não se trata de intimação do representante
legal da autarquia.

Descabida, portanto, a alegação de intempestividade recursal.
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A respeito da outra omissão,  nota-se que a sentença reconheceu o exercício de
atividade especial de 1º/11/1981 a 31/5/1989 em razão de enquadramento no código 2.4.1 do
quadro anexo ao Decreto nº 53.831/1964, com base nas informações lançadas no PPP
apresentado, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos retroativos a
13/3/2016 (DER). 

Registre-se que a mera anotação da CTPS, no caso, não seria suficiente para a
análise da especialidade em exame.

Inconformado com a DIB, o INSS interpôs recurso inominado e esta TR/ES
deu-lhe provimento para fixar a DIB em 4/7/2018 (data do ajuizamento do feito), sob os
seguintes fundamentos:

(...) O INSS, em suas razões, alega que o PPP comprovando o exercício de atividade especial
reconhecida na sentença não foi apresentado na via administrativa, quando do requerimento
da aposentadoria, pugnando pela fixação da DIB ou na data da citação ou na data do
ajuizamento do feito. 

Segundo a SÚMULA 33/TNU, "quando o segurado houver preenchido os requisitos legais
para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento
administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício". 

Todavia, o enunciado se aplica aos casos em que o segurado já teria comprovado a ocorrência
dos requisitos legais na DER, ou seja, quando ele apresenta à Administração todos os
documentos que serviram para o deferimento de sua pretensão na via judicial.

Não sendo assim, a autarquia arcará com o pagamento das parcelas pretéritas desde o
ingresso do requerimento administrativo, mesmo que o indeferimento daquele pleito tenha se
dado de forma correta, isto é, porque o segurado não comprovara a corrência dos requisitos
legais. 

Ora, se o ato denegatório do INSS estava correto, naquele momento, e o segurado apenas
posteriormente conseguiu provar a ocorrência dos requisitos legais para a concessão do
benefício, afigura-se como plausível que a data de início desse benefício seja somente o
momento em que interpôs a demanda judicial. 

Registre-se que não se pretende negar a possibilidade de provar a reunião dos requisitos
legais posteriormente, mas,  se não o fez na prévia via administrativa (quando era o seu ônus),
a autarquia não pode arcar com o custo das diferenças postuladas. 

Assim, assiste razão ao INSS, devendo ser fixada a DIB, no caso, na data do ajuizamento do
feito, em 4/7/2018.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento, fixando a DIB em
4/7/2018 (data do ajuizamento do feito). Sem custas e condenação em honorários
advocatícios. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. 
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Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384499v14 e do código CRC 01bca59f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5000935-50.2018.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: LINDOMAR DA CUNHA FRANCO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a informação, no PPP, a respeito da
exposição a eletricidade acima de 250 volts. 

Intimada a autarquia para se manifestar sobre os embargos declaratórios, ante a
possibilidade de atribuir-lhes efeitos infringentes, esta ficou inerte. 

VOTO

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

A decisão embargada entendeu que não haveria prova de que a parte autora
estaria exposta a eletricidade com tensão superior a 250 volts:

(...) No caso, o documento de Evento 1 (PROCADM6) demonstra que, no período impugnado,
o autor laborou como operador de sistema, na empresa Luz e Força Santa Maria S/A, estando
sujeito à exposição à eletricidade, sem apontar a intensidade do agente nocivo (tensão), ou
seja, se superior ou inferior a 250 volts, destacando que se trata de avaliação qualitativa, o
que não é verdade.. 

Isso porque, o item 1.1.8 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 dispõe que a especialidade é
reconhecida apenas em "serviços expostos a tensão superior a 250 volts". Como não há prova
de sujeição ao agente eletricidade acima do limite permitido em lei, não há como sustentar a
sentença de parcial procedência, assistindo razão ao INSS. (...)

Ocorre que o documento apresentado (PPP de Evento 1, PROCADM6),
expedido pela empresa Luz e Força Santa Maria S/A, não obstante o fato de que, no campo
15, haveria a informação de exposição a eletricidade, sem referência à sua intensidade,
demonstra que, de 20/12/1993 a 31/8/1995, o autor, no exercício de operador de sistema,
esteve exposto a tensões/voltagens superiores a 250 volts, conforme a descrição das
atividades do campo 14.2 do referido PPP.  

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 
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Em razão do desprovimento do recurso do INSS, este deve ser condenado ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora. 

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles dar provimento
para, reconhecendo a omissão suscitada, manter a especialidade reconhecida na sentença de
20/12/1993 a 3/1/2008 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos
da fundamentação, que passa a integrar o julgado embargado. Condenação em honorários
advocatícios pelo INSS em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384795v7 e do código CRC 2268de14.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5012827-31.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SERGIO MELO SALLES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições previdenciárias pagas após
a concessão da aposentadoria. Alega a recorrente que é titular de benefício previdenciário de
aposentadoria e que, após a concessão do benefício, permaneceu exercendo atividades
laborativas, vertendo contribuições previdenciárias. Sustenta também que não existem
benefícios que justifiquem a cobrança para o autor e que a solidariedade tem limites no
princípio da razoabilidade.

VOTO

Ao início, observo que a sentença julgou improcedente a demanda com os
seguintes fundamentos:

"Trata-se de demanda ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL em que a parte
autora pretende a restituição das contribuições previdenciárias pagas após a
concessão de sua aposentadoria. Afirma que é titular de benefício
previdenciário, mas que permaneceu exercendo atividade laborativa, vertendo
as respectivas contribuições previdenciárias, o que considera indevido, razão
pela qual requer a repetição do indébito.

A União Federal, em sua contestação, aduz que aqueles que exercem atividade
laborativa são, necessariamente, vinculados ao RGPS, razão por que seria
descabida a restituição das respectivas contribuições efetuadas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Nota-se que as contribuições previdenciárias somente podem ser restituídas
quando restar comprovado que o pagamento ou recolhimento foi indevido,
conforme preceitua o art. 89 da Lei 8.212/1991, verbis:

Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.

No caso dos autos, a parte autora afirma que continuou trabalhando após a
aposentadoria e nos termos da legislação previdenciária, até mesmo o
aposentado que estiver exercendo ou voltar a exercer atividade abrangida pelo
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Regime de Previdência Social é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ficando obrigado a recolher as contribuições devidas, para fins de
custeio da Seguridade Social, em decorrência do princípio da solidariedade que
rege o sistema previdenciário (art. 195 da CR/88), conforme preceituam o § 4º
do art. 12, da Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 11 da Lei 8.213/1991, verbis:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoa
físicas:
(...)
§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às
contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoa
físicas:
(...)
§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às
contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de
custeio da Seguridade Social.

Frise-se, por oportuno, que este é o posicionamento adotado pelo E. Supremo
Tribunal Federal, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.
PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de
que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário
do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que
a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de
modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de
contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em
favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-
RS, j. 18.03.2014).

Deste modo, conclui-se que a parte autora recolheu as contribuições
previdenciárias na condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social
e inexiste erro no dito recolhimento, razão por que não faz jus à repetição dos
referidos valores.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE, nos moldes do art. 487, I do CPC o
pedido de repetição das contribuições previdenciárias."
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Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão
encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da
Lei 8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado
obrigatório da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do
tributo.

 

No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados do E. STF:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO
QUE RETORNA À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à
Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão debatida no
caso foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie
(Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - A
contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social.
Precedentes. III - Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade:
CF, art. 201, § 4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis,
da decisão plenária da ADIn 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A
contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social
(CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos
em que a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS,
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Com efeito, observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação em
custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. Quanto
ao pedido de desistência da ação, tendo em vista que já houve prolação de sentença, há a
impossibilidade de acolhimento do pedido de desistência da ação formulado nesta fase
processual, sem que a autora tenha renunciado ao direito no qual se funda a ação.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344494v3 e do código CRC a7b26d67.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 121



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 102/409

5012827-31.2019.4.02.5001 500000344494 .V3 JES10769© JES10515

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5016202-40.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO KLEIN (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 18) interposto pela parte autora contra a
sentença (evento 12) que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições
previdenciárias pagas após a concessão da aposentadoria. Alega o recorrente que é titular de
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição e que, após a concessão
do benefício, permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo contribuições
previdenciárias. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 18, § 2º da Lei
8.213/1991, uma vez que não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição
incidente sobre a remuneração obtida nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados
que voltam a trabalhar após se aposentarem. Contrarrazões apresentadas (Evento 21).

VOTO

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda ajuizada em face do(a) UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em que a parte
autora pretende a restituição dos valores pagos após a concessão de sua aposentadoria,
corrigidos monetariamente e atualizados por juros legais, respeitando a prescrição
quinquenal.

A parte autora afirma que é titular de benefício previdenciário, mas que, desde o início da sua
aposentadoria, permaneceu exercendo atividade laborativa, vertendo as respectivas
contribuições previdenciárias.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Deixo de apreciar a tese da prescrição levantada. Aplico, ao caso, o princípio da primazia das
soluções de mérito (arts. 4º e 488 do CPC), já que, por imperativos de segurança jurídica,
sempre que possível, o magistrado deve superar eventuais questões preliminares e/ou
prejudiciais e adentrar o mérito, visando à formação de coisa jurídica material, e, em última
análise, evitando a repropositura de demandas.

Assim é que as contribuições previdenciárias somente podem ser restituídas quando restar
comprovado que o pagamento ou recolhimento foi indevido, conforme preceitua o art. 89 da
Lei 8.212/1991, verbis:

Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social
arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido.
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No caso dos autos, a parte autora afirma que continuou trabalhando após a aposentadoria e
nos termos da legislação previdenciária, até mesmo o aposentado que estiver exercendo ou
voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime de Previdência Social é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando obrigado a recolher as contribuições devidas,
para fins de custeio da Seguridade Social, em decorrência do princípio da solidariedade que
rege o sistema previdenciário (art. 195 da CR/88), conforme preceituam o § 4º do art. 12, da
Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 11 da Lei 8.213/1991, verbis:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoa físicas:
(...)
§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata
esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoa físicas:
(...)
§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata
a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social.

Frise-se, por oportuno, que este é o posicionamento adotado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais
alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e
indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das
contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega
provimento. (RE 430418-RS, j. 18.03.2014).

Deste modo, conclui-se que a parte autora recolheu as contribuições previdenciárias na
condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social e inexiste erro no dito
recolhimento, razão por que não faz jus à repetição dos referidos valores.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE, nos moldes do art. 487, I, do CPC o pedido de
repetição das contribuições previdenciárias.

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observa-se que a questão se
encontra pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei
8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório
da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

No sentido do exposto, são os seguintes julgados do E. STF:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
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infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Com efeito, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça
nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321480v4 e do código CRC 07bb805b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000017-43.2018.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: AMILTON BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 19) que
julgou procedente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 25), alega, em síntese,
(i) que o art. 1º-F da Lei 9.494 foi declarado constitucional pelo STF, em relação às parcelas
anteriores à data da requisição do precatório; (ii) que em relação à correção monetária e juros
relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da requisição de precatório, permanece
plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês; e (iii) o que foi declarado
inconstitucional pelo STF foi meramente a correção dos precatórios, parcelados ou pagos em
cota única. Correção do precatório não se confunde com a correção das verbas pretéritas,
feitas no correr da ação. Assim, a decisão do STF, estabelecendo novos índices de correção,
somente se aplica ao período entre a requisição do precatório e o seu pagamento.
Contrarrazões da parte autora (Evento 26).

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000303002v7 e do código CRC 6f6e59de.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5010337-36.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO PAULO DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que pronunciou a decadência do direito a revisão da renda mensal inicial do benefício
previdenciário de aposentadoria – iniciado em 06/11/1997 (fls. 264-282), mediante
aplicação da regra definitiva prevista no inciso I do art. 29 da Lei 8.213/91.

Alega a parte recorrente que (i) inexiste decadência, (ii) o Pleno do Supremo
Tribunal Federal, ao tratar especificamente desta matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário nº. 564.354-9 – de Sergipe, já decidiu que não há que se falar em decadência
nas ações "revisionais", (iii) a Súmula 81 da TNU preconiza que as questões não apreciadas
pela autarquia previdenciária no ato de concessão não estão sujeitas ao prazo decadencial
previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/81.

VOTO

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013
e em sede de repercussão geral, relator o Ministro Roberto Barroso, afastou eventual
inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial razoável para o
questionamento de benefícios já reconhecidos, bem como aplicou a decadência de 10 (dez)
anos para a revisão de benefícios concedidos antes de 1997. O acórdão possui a seguinte
ementa:                                                                  

EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência
social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos
de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como
consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício
previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez
anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da
segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca
de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo
decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de
28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de
disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 124



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 109/409

5010337-36.2019.4.02.5001 500000328367 .V7 JES10769© JES10769

benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade
vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não
sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 626489, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

Considerou o Supremo que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurasse impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.

In casu, o benefício previdenciário foi concedido em 06/11/1997 (Evento 1,
CCON7). Como a ação foi ajuizada em 23/05/2019, depois de decorrido o prazo de dez anos,
operou-se a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.

A súmula 81 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU,
tem o seguinte enunciado: “Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da
Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação
às questões não apreciadas pela Administração no ato de concessão.” As “questões”
referidas na súmula são apenas questões fáticas. Afirmo essa conclusão a partir da análise dos
precedentes que motivaram a edição da referida súmula: tais precedentes tratam de tempo de
contribuição reconhecido em reclamação trabalhista posteriormente à concessão do benefício.
Ou seja: os precedentes que deram lastro ao entendimento sumulado referem-se a questões de
fato que não foram apreciadas quando o benefício foi concedido. Já no julgamento do AgRg
no Recurso Especial nº 1.407.710, o Superior Tribunal de Justiça afastou a decadência por
não ter havido indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições
especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito. Ou seja: o
precedente do STJ também afastou a decadência porque houvera matéria fática que não havia
sido levada ao conhecimento da Administração quando da decisão administrativa. 

Pelo exposto, tais entendimentos jurisprudenciais que afastam a incidência do
prazo decadencial não tem aplicabilidade quando se pleiteia revisão de ato administrativo
com base em matéria de direito, tal qual ocorre no caso dos autos.

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

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328367v7 e do código CRC 7f253895.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0100716-72.2014.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALEXANDRE ARREBOLA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor  em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão está em descompasso com o entendimento do STJ no REsp 1.614.874/SC.
Afirma também que a questão aqui tratada ainda está sendo decidida na ADI 5.090/DF.

VOTO

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

A decisão embargada entendeu que a sentença recorrida estaria em consonância
com o entendimento do STJ no RESP 1614874/SC, julgado em 11/4/2018. A respeito da
ADI 5.090/DF, assim se manifestou:

(...) Cabe mencionar que se encontra tramitando no STF a ADI 5.090/DF, que discute a
constitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.036/90 e do artigo 17 da Lei 8.177/91, normas que
impõem a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS pela TR.

Contudo, em ação direta de inconstitucionalidade, em regra, inexiste previsão legal no sentido
de suspender o trâmite dos demais processos em que se discute tema idêntico àquele objeto da
ADI, salvo em situações específicas, nas quais o Supremo Tribunal Federal determina
expressamente a suspensão dos processos, o que não se verifica no caso em tela. Evidencia-se,
portanto, não ser o caso de suspensão do julgamento do presente recurso inominado com o fim
de aguardar o desfecho da ADI 5.090/DF. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376334v2 e do código CRC a799b904.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5001083-61.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCELO RAMOS PEREIRA (AUTOR)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do
benefício de auxílio-doença, com DIB em 30/5/2018 e DIP na data de prolação da sentença,
além do encaminhamento do segurado ao processo de reabilitação profissional para o
exercício de outra atividade.

Em suas razões recursais (Evento 43), o autor alega, em síntese, que (i)  recebeu
o benefício de auxílio-doença por 10 anos, 7 meses e 1 dia, de forma ininterrupta, com DIB
em 28/11/2007 e DCB em 29/5/2018, o qual foi arbitrariamente cessado, mesmo diante da
perpetuação da inaptidão para o labor, (ii) a perícia judicial atestou a existência de
incapacidade permanente para o exercício da atividade laborativa habitual, (iii) é portador de
espondilodiscopatia degenerativa e dor crônica na coluna lombar, dentre outros problemas
ortopédicos, (iv) as doenças possuem natureza degenerativa, (v) a sentença determinou o
encaminhamento à reabilitação profissional, apesar de ter constatado o agravamento da
patologia, (vi) a incapacidade laborativa é permanente, (vii) deve haver conversão do auxílio-
doença concedido em aposentadoria por invalidez, (viii) foi convocado para processo de
reabilitação, mas não conseguia ficar sentado na cadeira em sala de aula, devido ao grave
problema de coluna, tendo apresentado atestados para justificar suas faltas, (ix) ainda assim,
recebeu certificado declarando a aptidão para o exercício da função de técnico em RH, após
realizar trabalho escolar e tarefas em casa, (x) não possui condições de ser reinserido no
mercado de trabalho após quase 11 anos de afastamento, (xi) a empresa em que laborava
anteriormente como cortador de pedras foi fechada, (xii) possui limitações para permanecer
muito tempo em pé ou sentado, deambular e ficar em ortostatismo prolongado, além de estar
limitado para atividades braçais em geral, posições viciosas e para movimentos frequentes de
flexoextensão do tronco, (xiii) a certidão de reabilitação não confere qualquer garantia de
retorno ao mercado de trabalho e (xiv) devem ser consideradas suas condições pessoais, como
o domicílio em zona rural, a baixa escolaridade, o estágio em que as doenças crônicas e
degenerativas se encontram, além do fato de sua última empregadora ter encerrado as
atividades.

Contrarrazões do INSS (Evento 49).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 40), alega, em síntese, que (i) o autor
havia recebido benefício de auxílio-doença até 29/5/2018, (ii) de acordo com os laudos do
SABI, no exame realizado em 29/5/2018, o autor já foi reabilitado, e (iii) na perícia judicial
realizada em 7/11/2018, o perito atestou que o autor poderia ser reabilitado, o que já ocorreu.
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Contrarrazões da parte autora (Evento 50).

DATA DE NASCIMENTO: 1/3/1984 (35 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: reabilitado para técnico em recursos humanos.

DOENÇA: espondiloartrose (artrose da coluna vertebral) compensada.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 3/9/2018, alegando que, por ser portador de
discoartrose grave na coluna torácica e lombar e fratura com compressão de T7, T9 e T12,
estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de marteleteiro
(cortador de pedras ornamentais). Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
29/5/2018 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 8/11/2006 a 15/3/2007 e
28/11/2007 a 29/5/2018 (Evento 29, OUT3, p. 7).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) ressonância magnética da coluna lombar, datada em 23/3/2018, atestando que
seria portador de leve retrolistese (grau I) de L5 sobre S1, com status pós-cirúrgico no arco
posterior de L5, com ressecção do processo espinhoso e laminectomia esquerda, observando-
se tecido de sinal intermediário/fibrocicatricial no espaço epidural posterior, com desidratação
e redução da espessura do disco intervertebral de L5-S1, com abaulamento discal difuso leve
em L4-L5, com discreta insinuação foraminal, com abaulamento discal difuso em L5-S1, com
impressão dural e insinuação foraminal, mantendo proximidade/contato com as emergências
radiculares junto às bases foraminais (Evento 1, OUT10, p.2).

(ii) laudo, datado em 28/5/2018, atestando realização de laminectomia lombar
há mais ou menos 10 anos e síndrome do Túnel do Carpo em 2011; no momento,
sem condições de realizar suas atividades trabalhistas (Evento 1, OUT10, p.11).

(iii) laudo, datado em 20/7/2018, atestando que seria portador de abaulamentos
discais em L4-L5 e L5-S1, com quadro álgico na virilha, com irradiação para o membro
inferior direito; em processo de tratamento, porém sem condições de realizar atividades da
vida diária de acordo com o estilo de vida, sendo esse rural (Evento 1, OUT10, p.12).
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Registre-se que os demais documentos (Evento 1, OUT10, p.3-9 e 14-16) são
contemporâneos ao período em que o autor recebeu o benefício por incapacidade, sendo
insuficientes para a comprovação do estado incapacidade à época do pedido de
restabelecimento do auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 19), por sua vez, elaborada em 7/11/2018, por médico
especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, portador de espondiloartrose
(artrose da coluna vertebral) compensada, estava incapacitado para o trabalho de cortador
de pedras ornamentais.

Destacou o perito que (i) o autor apresenta queixas de dor lombar com
irradiação para a panturrilha direita, com piora ao permanecer em pé por longos períodos e ao
caminhar, (ii) em mar/2008 foi operado da coluna vertebral por neurologista, (iii) teve fratura
no pé direito em 2006, com afastamento de 90 dias, e realizou cirurgia de síndrome do Túnel
do Carpo à direita em 2012, (iv) ao exame físico, apresentou-se lúcido e orientado, em bom
estado geral, em estado nutricional normal, com IMC 22,7 (normal), com marcha livre,
normal, com membros superiores simétricos, com tônus e força muscular normais, com
movimentos normais, com cicatriz cirúrgica antiga no punho direito, consolidada e sem
complicações, com membros inferiores simétricos, com tônus, força muscular  e movimentos
normais, com ausência de espasmos e contraturas musculares paravertebrais, com leve
redução dos movimentos da coluna vertebral na região lombar (flexão, extensão, lateralização
direita / esquerda e rotação), sem cooperação ao exame, com flexão do membro inferior
direito sobre o abdome de amplitude normal, relatando dor no ângulo mais extremo (sem
correspondência com os achados anatômicos do exame), com cicatriz antiga de 7 cm na
região lombar, consolidada e sem complicações, (v) é portador de espondiloartrose (artrose da
coluna vertebral) compensada, (vi) há incapacidade para exercer a atividade declarada de
marteleteiro (cortador de pedras), (vii) a origem da doença é degenerativa, (viii) o autor
informou sentir dor na coluna lombar de longa data (desde 2001), (ix) o membro inferior
direito é 17 mm menor em relação ao esquerdo, (x) esse encurtamento do membro inferior
não gera déficit de equilíbrio, (xi) não foram apresentados elementos técnicos suficientes para
a determinação da data de início da doença (o autor informou início dos sintomas em 2001 e
foi realizada ressonância magnética da coluna lombar em 15/2/2018), (xii) as doenças
(síndrome do túnel do carpo e da coluna lombar) foram tratadas cirurgicamente e
compensadas, (xiii) o autor conta com 34 anos de idade e segundo grau completo, podendo
exercer outras atividades laborativas  compatíveis com seu nível de escolaridade, capacitação
e aptidão, (xiv) o exame físico não corresponde às "dores intensas e insuportáveis" alegadas
nos quesitos periciais, (xv) o autor relata o uso de analgésicos "quando sente dor", havendo
prescrição de Alginac e Velija em 26/1/2018, (xvi) não foram apresentados elementos
técnicos suficientes para se determinar a data do início da incapacidade parcial definitiva,
(xvii) em 2008, foi operado da coluna lombar, (xviii) a incapacidade decorre do agravamento
da patologia, (xix) o tratamento cirúrgico por alteração na região lombar da coluna vertebral
foi realizado há 10 anos, estando clinicamente compensado, (xix) observa-se melhora na
evolução anatômica da coluna vertebral nos exames de ressonância magnética desde
15/2/2008 (pré-operatória) e nos exames seguintes, sendo o último de 23/3/2018, (xx) com
base na literatura médica e na experiência clínica, ocorreu evolução satisfatória e  (xxi) as
queixas apresentadas não correspondem aos sinais orgânicos do exame físico do autor. 
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Como se observa, a perícia judicial concluiu que o autor se encontra
incapacitado para sua antiga atividade habitual, como cortador de pedras ornamentais, em
decorrência de espondiloartrose (artrose da coluna vertebral). O expert relatou que a
incapacidade é parcial e definitiva, havendo, portanto, possibilidade de reabilitação em
funções compatíveis com seu grau de escolaridade, com sua capacitação e aptidão, sobretudo
considerando que conta, atualmente, com 35 anos de idade e possui ensino médio completo.

A sentença, por sua vez, determinou o restabelecimento do auxílio-doença, além
de encaminhar a parte autora para o programa de reabilitação da autarquia. No entanto,
analisando as perícias administrativas descritas nos relatórios do SABI (Evento 29, OFIC2),
percebe-se que o autor já realizou o processo de reabilitação profissional, estando apto para a
função de técnico em recursos humanos.

Nota-se que a referida atividade é compatível com as limitações funcionais
indicadas nas perícias administrativas, quais sejam, atividades braçais em geral,
deambulação e ortostasia prolongada, posições viciosas e movimentos frequentes de flexo
extensão do tronco. Portanto, verifica-se que, embora o autor tenha apresentado inaptidão
para sua antiga profissão (cortador de pedras ornamentais), não existem empecilhos para que
realize as tarefas de um técnico em recursos humanos, as quais não exigem esforços físicos
incompatíveis com suas restrições de natureza ortopédica.

Quanto à impossibilidade de revisão do benefício de auxílio-doença concedido
entre 28/11/2007 a 29/5/2018 (Evento 29, OUT3, p. 7),  o § 10 do art. 60 da Lei 8.213/1991
(incluído pela Lei 13.457/2017) dispõe que "o segurado em gozo de auxílio-doença,
concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para
avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto
no art. 101 desta Lei".

Por sua vez, o art. 101 dispõe que o "segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão
do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos".

Ocorre que o § 1°  desse dispositivo legal dispõe que o aposentado por invalidez
inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput do
citado art. 101 "após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando
decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-
doença que a precedeu" (inciso I) ou "após completarem sessenta anos de idade" (inciso II).

No caso, recebeu o benefício por incapacidade por menos de 15 anos.  

Além disso, observa-se que a autarquia previdenciária sugeriu o
encaminhamento do autor ao programa de reabilitação profissional já na perícia
administrativa realizada em 6/2/2014, por ainda haver um bom potencial laborativo residual,
apesar das limitações já descritas (Evento 29, OFIC2, p.8).
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A perícia administrativa realizada em 1/3/2016, por sua vez, apontou que o
autor foi encaminhado ao programa de reabilitação profissional, porém nunca compareceu
aos exames médicos periciais agendados, o que configura uma situação de recusa (Evento
29, OFIC2, p.9).

Em 19/4/2016, relatou-se no SABI que o segurado encontrava-se em benefício
judicial e foi encaminhado ao PRP (programa de reabilitação profissional), porém nunca
havia comparecido para avaliações do programa; após a recusa e suspensão do pagamento,
o segurado compareceu e decidiu por ingressar no programa (Evento 29, OFIC2, p.10).

Na perícia administrativa de 29/5/2018 (Evento 29, OFIC2, p.13), atestou-se
que, nessa data, o autor apresentou certificado de conclusão de curso técnico de recursos
humanos, procedendo-se ao seu desligamento PRP.

O autor, por outro lado, alega, em suas razões recursais, que teria apresentado
atestados médicos justificando sua ausência no programa. Contudo, os referidos documentos
não constam nos autos, tratando-se, portanto, de mera alegação. Além disso, o processo de
reabilitação foi deflagrado no ano de 2016, embora tenha perdurado até 2018, o que indica
que a autarquia já havia tomado medidas para cessar o auxílio-doença em questão,
aguardando apenas a capacitação laboral do autor. 

Assim, tendo em vista que a concessão do benefício por prazo superior a dez
anos se deu, sobretudo, em virtude da recusa do autor em participar do primeiro processo de
reabilitação proposto e, posteriormente, pelo próprio período necessário para se finalizar o
programa, conclui-se que não há qualquer empecilho para a revisão do auxílio-doença em
análise.

Por fim, quanto ao pedido do autor para que houvesse conversão do auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez, ressalta-se que, tendo sido reabilitado em função
compatível com suas restrições funcionais, não há sequer direito à nova concessão do
benefício determinada pela sentença.

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar a cessação do benefício
de auxílio-doença concedido, bem como para cancelar o encaminhamento da parte autora à
reabilitação profissional, uma vez que o programa foi realizado anteriormente, em profissão
compatível com suas restrições.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.
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Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do
INSS, para determinar a cessação do auxílio-doença concedido na sentença, bem como para
cancelar o encaminhamento da parte autora à reabilitação profissional, uma vez que o
programa foi realizado anteriormente, em profissão compatível com suas restrições. Quanto à
devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, reitera-se que os valores recebidos são irrepetíveis, nos termos da
fundamentação. Condenação da parte autora em custas e em honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da
gratuidade de justiça deferida nos autos. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000356022v24 e do código CRC fa5acd0e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5016316-13.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRENTE: LUCIANA QUEIROZ RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pela parte ré e pela parte autora contra a
sentença (Evento 24) que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o
INSS a conceder o auxílio-doença NB 31/623.243.857-8 desde 21/05/2018,  mantendo o
pagamento do benefício até a conclusão do programa de reabilitação profissional.

Em suas razões recursais (Evento 33), a autora alega, em síntese, que as
patologias que a acometem, somando-se sua condição social, resultam em incapacidade total
e definitiva para o trabalho. Contrarrazões apresentadas (Evento 45).

O INSS, em sua petição (Evento 38), afirma (i) que a TNU,
no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177) no sentido de que não é
possível o judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o
início do processo, através da perícia de elegibilidade; e (ii) que deve ser mantida a aplicação
da correção monetária de valores devidos pela Fazenda Pública conforme prescrição contida
no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, haja vista que que foi
atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos contra o RE 870.947. Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 11/03/1982 (atualmente com 37 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Saladeira.

DOENÇA: Hanseníase.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 14/11/2018 alegando que, por ser portadora
de hanseníase, estaria total e definitivamente incapacitada para o trabalho. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 21/05/2018. Consta, nos autos, que autora
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esteve em gozo de auxílio-doença de 11/02/2010 a 18/04/2018 (Evento 49).

Com a inicial, a autora apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos:

(i) laudo médico datado em 25/06/2018 informando que a paciente apresentou
hanseníase mhv e descrevendo a medicação utilizada (Evento 1); e

(ii) prontuário contendo o histórico clínico da autora, sendo o registro mais
recente em 2011 (Evento 1).

A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, realizada em 14/02/2019 por médico
especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora é portadora de neuropatia crônica
decorrente de sequela de Hanseníase tratada previamente, patologia que a incapacita parcial e
definitivamente para o exercício de sua atividade laborativa habitual (saladeira). Ainda,
deixou assente o jusperito: 

No caso em análise, considerando a história clínica da autora, os documentos e laudos
complementares, assim como o exame médico, evidencia-se que a pericianda é portadora de
neuropatia crônica decorrente de sequela de Hanseníase tratada previamente. Observa-se no
exame pericial que a reclamante possui comprometimento sensitivo em membros e,
considerando a sua atividade como saladeira, atuando em cozinha, com exposição a objetos e
utensílios cortantes e superfícies aquecidas, tal fato mostra-se um risco para o surgimento de
lesões decorrentes das atividades neste ambiente. Devido ao exposto e à baixa idade da
autora, bem como o seu nível de instrução, a reabilitação profissional se apresenta como
importante recurso a fim de qualificar a pericianda para um novo ofício e que, desta forma,
não tenha sua capacidade laborativa suprimida futuramente, quando a reinserção no mercado
de trabalho seria mais improvável. Portanto, de acordo com a análise pericial, constata-se que
a autora apresenta capacidade laborativa preservada para atividades administrativas, com
inaptidão para a função de saladeira e demais tarefas em cozinha. Necessidade de
reabilitação profissional para qualificar a autora em novo ofício.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Conforme se depreende das conclusões periciais, a inaptidão da autora para o
trabalho tem natureza parcial e permanente.

A súmula n. 47 da TNU dispõe que: “Uma vez reconhecida a incapacidade
parcial para o trabalho, o  juiz  deve  analisar  as  condições  pessoais  e  sociais  do 
segurado  para  a  concessão  de  aposentadoria por invalidez”.

Assim, analisando as condições pessoais da autora, em especial sua idade, vê-se
que ele nasceu em 11/03/1982, atualmente com 37 anos de idade, sendo possível ter vida
laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual
capacidade.

Com isso, a reabilitação para outros trabalhos não pode ser descartada nesse
momento, consonante comando setencial.
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Destaca-se que a partir das conclusões do perito judicial, analisando-se todo o
acervo probatório coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o
atestado pelo médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias
geram a incapacidade omniprofissional da parte autora, não merecendo acolhimento a tese
aventada pela parte autora em seu recurso.

No tocante à realibitação profissional, insta registrar que a TNU, no julgamento
do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

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

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

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

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

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

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

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso
da parte autora, condenando-a em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. Dou parcial provimento ao recurso do INSS, mantendo a concessão
do auxílio-doença NB 31/623.243.857-8 desde 21/05/2018, e determinando

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 127



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 123/409

5016316-13.2018.4.02.5001 500000318469 .V17 JES10873© JES10873

o encaminhamento da segurada para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso
verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com
consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa
julgada. As parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318469v17 e do código CRC 30759637.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000832-43.2018.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: REGINALDO VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 25) que
acolheu o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 30), o INSS alega, em síntese,
que a TNU, no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177) no sentido
de que não é possível o judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente
dita, mas apenas o início do processo, através da perícia de elegibilidade. Contrarrazões
apresentadas (Evento 34).

VOTO

Pois bem, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.
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Assim, pode-se concluir que o benefício reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, mantendo a concessão de auxílio-doença desde 24/07/2018, e determinando
o encaminhamento da segurada para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso
verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com
consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da coisa
julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328644v3 e do código CRC 077e864d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5000059-10.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: GLEIDSON VIANNA BRANDAO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 51) que
julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em
suas razões recursais (Evento 61), o INSS alega, em síntese, que (i) designada a perícia
judicial, o jurisperito atestou haver incapacidade laborativa para a atividade habitual da
autora, sendo possível a reabilitação profissional; e (ii) que é prematura e ilegal a concessão
de aposentadoria por invalidez no caso em tela. Requer, ainda, que seja estabelecido o prazo
de 45 dias para cumprimento da tutela. Contrarrazões da parte autora (Evento 65).

DATA DE NASCIMENTO: 16/03/1977 (42 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Auxiliar de Processos.

DOENÇA: retardo mental moderado.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 27/02/2018 alegando que, por ser portador de
ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA E EPILEPSIA, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer o restabelecimento do
benefício por incapacidade NB-31/621.562.842-9 desde 15/02/2018. Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 18/04/2017 a 15/02/2018 (Evento 31).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo emitido em 20/09/2017 informando que o autor encontrava-se em
tratamento neurológico e psiquiátrico, com quadro psicótico e com distúrbio de
comportamento. Doença evolutiva, insidiosa, com prognóstico incurável e incapacitante para
o trabalho de forma definitiva (Evento 1); e
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(ii) Laudo datado em 25/09/2018 afirmando que o autor apresenta quadro de
alienação mental com défict cognitivo e impossibilidade de realizar tarefas. (Evento 40).

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 25/05/2018, por
médico especialista em Psiquiatria, concluiu que o autor padece de retardo mental
moderado, moléstia que o incapacita de forma parcial e definitiva para o exercício de seu
labor habitual de auxiliar de produção desde 01/11/2017 (data de início da incapacidade -
DII).

Ainda, na ocasião, destacou o perito a viabilidade de o autor exercer outra
ativdade remunerada compatível com sua idade e grau de instrução.

À análise.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Com efeito, não há nos autos elementos hábeis a infirmar as informações
prestadas pelo perito, restando estreme de dúvidas a natureza parcial e definitiva da inaptidão
do autor para o trabalho. O laudo médico particular equipara-se a mero parecer de assistente
técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do
parecer do perito do juízo.

A súmula n. 47 da TNU estabelece que: “Uma vez reconhecida a incapacidade
parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado
para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

Assim, analisando as condições pessoais do autor, em especial sua idade, vejo
que ele nasceu em 16/03/1977, atualmente com 42 anos de idade, sendo possível ter vida
laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual
capacidade. Com isso, conclui-se que a análise da possibilidade de reabilitação para outros
trabalhos não pode ser descartada nesse momento.

Sobre o tema, insta registrar que a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
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inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, a parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício previdenciário de
auxílio-doença NB-31/621.562.842-9 desde 15/02/2018, devendo ser mantido durante o
período em que a parte autora estiver participando do processo de reabilitação profissional
para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso de modificação das
circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada a recuperação da capacidade
laboral da parte autora.

No tocante às parcelas já quitadas de aposentadoria por invalidez a título de
tutela provisória, o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015).

No mais, é razoável o prazo fixado na sentença para o cumprimento da tutela de
30 dias, ante a natureza alimentar do benefício pleiteado.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, mantendo o restabelecimento do auxílio-doença NB-31/621.562.842-9 desde
15/02/2018, e determinando o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do
auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000349617v18 e do código CRC 81c39317.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5000084-08.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: IONARA SOARES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 45), a autora alega, em síntese, que (i)
portadora de reumatismo, dor articular, costela cervical, transtorno depressivo recorrente e
transtorno doloroso somatoforme persistente, (ii) a perita judicial reconheceu a incapacidade
laborativa a partir de 22/08/2018 (data do procedimento cirúrgico), mas os laudos médicos
anexados à inicial demonstram a incapacidade em período anterior ao identificado, entre os
anos de 2016, 2017 e 2018, (iii) o laudo da Dra. Ingrid de Oliveira, elaborado em 28/03/2018,
comprova que a autora permanece incapacitada desde o indeferimento administrativo, (iv) os
laudos médicos de sua psicóloga e ortopedista também demonstram sua incapacidade laboral,
(v) assim, e pautando-se na análise das circunstâncias pessoais da Recorrente, a obtenção de
trabalho encontra-se prejudicada, uma vez que ela não tem condições reais de exercer
atividades profissionais compatíveis  com seu grau  de instrução, (vi) se a enfermidade que
justificou a concessão do benefício se mantém desde a época em que foi suspenso, ante a
inexistência de recuperação, impossibilitando a Recorrente de trabalhar, há de ser
restabelecido o benefício anteriormente concedido, (vii) a autora manteve a qualidade de
segurada porque esteve acometida das doenças mencionadas e conforme entendimento do
STJ não perde a qualidade de segurado quem deixa de contribuir para a Previdência Social
por motivo de patologia incapacitante, (viii) o laudo médico pericial é nulo e contraditório,
uma vez que é oposto às outras provas produzidas nos autos. Contrarrazões de Evento 49.

DATA DE NASCIMENTO: 16/12/1969 (50 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Manicure

DOENÇA: Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos,
transtorno doloroso somatoforme persistente, transtorno do plexo braquial.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 23/04/2018, alegando que, por ser portadora
de reumatismo não especificado, dor articular, costela cervical, transtorno depressivo
recorrente e transtorno doloroso somatoforme persistente, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de manicure. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 01/11/2012. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
12/08/2011 a 01/11/2012 (Evento 1, ANEXO2).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 05/04/2017, informando que a autora tem
fibromialgia, em acompanhamento médico, fazendo tratamento medicamentoso
(antidepressivos e anticonvulsivantes, analgésicos opiódes) e psicoterapia. Mantém dores
difusas, sono não reparador, sintomas depressivos e ansiosos. Além disso, tem outras
patologias crônicas, como síndrome dos desfiladeiro torácico, dor crônica em ombros,
alterações degenerativas em coluna, depressão, com acompanhamento médico
multiprofissional. Está inapta ao trabalho.

(ii) Laudo médico, elaborado em 09/08/2017, informando que a autora tem
fibromialgia, em acompanhamento médico, fazendo tratamento medicamentoso
(antidepressivos e anticonvulsivantes, analgésicos opiódes) e psicoterapia. Mantém dores
difusas miofasciais e articulares, cefaléia, sono não reparador, lapsos de memória, sintomas
depressivos e ansiosos, fadiga crônica. Além disso, tem outras patologias crônicas, como
síndrome dos desfiladeiro torácico, dor crônica em ombros, alterações degenerativas em
coluna, depressão, com acompanhamento médico multiprofissional. Está inapta ao trabalho.

(iii) Laudo médico, elaborado em 21/03/2018, informando que a autora é
portadora de síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico bilateral em acompanhamento desde
2008 com forte dores nos membros superiores. Realizou cirurgia em membro superior
esquerdo em 2010. Atualmente, faz tratamento clínico-fisioterápico mas com limitação de
movimentos, não estando apta a exercer sua atividade profissional.

(iv) Laudo médico, elaborado em 12/08/2017, informando que a autora  é
portadora síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico bilateral e está com dor nos membros
superiores aos movimentos. No momento, está incapacitada para o trabalho.

(v) Laudo médico, elaborado em 05/07/2018, informando que atende
terapeuticamente a autora desde 2010 até junho de 2016. A paciente foi encaminhada para
psicoterapia por apresentar sintomas compatíveis com Transtorno depressivo recorrente
concomitante a dores crônicas decorrentes da Síndrome do Desfiladeiro Cérvico-torácico.
Apesar de todo tratamento medicamentoso e psicoterápico realizado não observei melhora,
continuou apresentando  oscilação de humor bastante constante, ansiedade, irritabilidade. Sua
autoestima e autoconfiança são reduzidas, além de ter uma visão desolada e pessimista em
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relação ao futuro.  Como sua condição clínica não sofreu remissão significativa ao ponto de
possibilitar o desenvolvimento de certa autonomia, a capacidade de exercer atividade laboral
ficou prejudicada.

(vi) Declaração, elaborada em 16/01/2012, informando que a autora realizou um
total de 50 sessões de fisioterapia no período de 24/05/2010 a 14/03/2011 devido a síndrome
do desfiladeiro cérvico-torácico.

(vii) Laudo médico, elaborado em 25/11/2012, informando que a autora é
portadora de doença reumatológica sem resposta ao tratamento clínico e que principalmente o
quadro cervical limita de maneira importante sua capacidade laborativa para as funções que
exigem esforço físico.

(viii) Laudo médico, elaborado em 21/03/2017, informando que a autora possui
quadro de lombalgia crônica de forte intensidade bilateral com diagnóstico de síndrome do
manguito rotador, capsulite adesiva. A mesma realiza tratamento conservador multidisciplinar
há vários anos com melhora apenas parcial com presença de dor diária crônica, limitante e
incapacitante.

(ix) Laudo elaborado por fisioterapeuta em 23/03/2017 informando que a autora
não possui capacidade para realização das suas atividades.

(xii) Laudo médico, elaborado em 12/07/2017, informando que a autora é
portadora de Síndrome do Desfiladeiro Cérvico-torácico bilateral e está no momento
incapacitada para o trabalho.

(xiii) Laudo médico, elaborado em 28/03/2018, informando a autora tem
fibromialgia e está em acompanhamento desde 2015, fazendo tratamento medicamentoso,
psicoterapia e fisoterapia de longa data. Previamente fez tratamento com outros
reumatologistas (desde 2003). Mantém muitas dores miofasciais e articulares, cefaléia, sono
não reparador, lapsos de memória, sintomas depressivos e ansiosos, fadiga crônica. Além
disso, tem outras patologias crônicas, como síndrome do desfiladeiro torácico, dor crônica em
ombros, alterações degenerativas em coluna, quadril e sacroíliacas, depressão, em
acompanhamento multiprofissional. Por ser portadora de doenças crônicas e incuráveis, está
inapta de forma definitiva ao trabalho.

(xiv) Laudo médico, elaborado em 19/04/2018, informando que a autora faz
acompanhamento regular naquela unidade de saúde para manutenção de tratamento iniciado
por psiquiatra da rede particular;

(xv) Laudo médico, elaborado em 25/04/2018, informando que a autora é
portadora de transtorno crônico e sensível ao stress e sugere manter em terapêutica e afastada
das rotinas de trabalho que imputa responsabilidades diárias e, por conseguinte, remunerados.

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 31/08/2018, por
médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora era portadora de
transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos, transtorno
doloroso somatoforme persistente, transtornos do plexo braquia e estava temporariamente
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incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) a periciada encontra-se em
pós operatório de tratamento cirúrgico de costela cervical do lado direito,
(ii) apresenta limitações de movimento do membro afetado, (iii) a autora apresenta limitação
temporária e parcial, (iv) a data de início da limitação é 22/08/2018, data do procedimento
cirúrgico realizado, (v) estima-se prazo de 03 meses para a recuperação.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, no momento da perícia judicial,
ficou constatada a realização de procedimento cirúrgico e a incapacidade da autora por
problemas ortopédicos. E como se observa no SABI (Evento 30, CONT1, pág. 33), desde
2008, a autora é portadora de síndrome do desfiladeiro torácico, apresenta dor cervical
com irradiação para o membro superior e está incapaz para exercer suas atividades laborais.

Além disso, ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, são
suficientes para comprovar o estado incapacitante da autora desde a cessação do benefício,
uma vez que atestam fortes dores no membro superior direito e diagnósticos semelhantes aos
descritos na perícia judicial. 

Ora, a autora é manicure, portadora de Síndrome do Desfiladeiro Cérvico-
torácico bilateral desde 2008, foi submetida em 22/08/2018 a um procedimento cirúrgico em
razão dessa limitação e sua atividade habitual depende de movimentação da cervical. Assim,
está comprovada sua incapacidade para o exercício das suas atividades habituais e a
necessidade de restabelecimento do benefício desde a sua cessação.

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que o laudo pericial
consignou a necessidade de três meses para a recuperação da parte autora e, no julgamento do
PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo
da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)
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Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora, para determinar a concessão de auxílio-doença desde 01/11/2012 (data de cessação do
benefício NB 617.611.650-7) com a fixação da DCB em 45 dias, contando-se o prazo a partir
deste julgado e observada a prescrição quinquenal. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral).  Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000354337v41 e do código CRC 71b31219.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5000838-25.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANDREIA MARIA PEREIRA GIROLLA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 30, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de transtorno depressivo grave, com ideação suicida, (ii) o juiz baseou-se
apenas na perícia judicial, não levando em consideração as demais provas juntadas aos autos,
(iii) o perito do juízo, após perícia superficial, afirmou de maneira leviana e irresponsável que
ela possui capacidade laborativa, (iv) o laudo do perito judicial foi de encontro aos exames e
demais laudos médicos dos especialistas, ou seja,  demonstrando  que não tomou
conhecimento dos laudos e (v) está incapacitada para o trabalho. 

Contrarrazões do INSS (Evento 34, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 8/6/1977 (atualmente com 42 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vendedora de pedras e granitos (conforme a perícia judicial). 

DOENÇA: transtorno depressivo grave, com ideação suicida (conforme a inicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 28/2/2019, alegando que, por ser portadora
de TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE, COM IDEAÇÃO SUICIDA, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de vendedora de pedras e
granitos. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 15/1/2019. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 30/10/2018 a 15/1/2019 (Evento 7, OUT1). 

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício): 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 131



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 135/409

5000838-25.2019.4.02.5002 500000341276 .V27 JESX51447© JES10515

(i) laudo médico, datado em 5/12/2018, atestando a existência de variações no
estado do humor, oscilando com inquietação, descontrole, pessimismo, ideias de ruína,
sentimentos suicidas e negativismo, em uso de medicação;

(ii) laudo médico, datado em 30/10/2018, atestando a existência de  humor
rebaixado grave e ideação suicida.

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 22/4/2019,
por médico especialista em medicina do trabalho e psiquiatria, concluiu  que, no exame,
"não foi identificada patologia incapacitante para a atividade laboral". 

Destacou o perito que (i) a periciada queixa-se de depressão recorrente,
bipolaridade e síndrome do pânico há 2 ou 3 anos, com ideação suicida no passado, (ii) ao
exame psíquico, ela se apresentou com autocuidados preservados, cooperativa, com
orientação autopsíquica e alopsíquica normais, consciência do eu no momento sem
alterações, memória imediata, recente e remota sem alterações, pensamentos com curso
normal, forma normal e com conteúdo normal, humor sem alterações e com afeto congruente,
ressoante e modulado, sensopercepção no momento sem alterações, psicomotricidade sem
alterações, pragmatismo preservado, crítica  preservada, inteligência sem realização de testes
formais, mas com aparente normalidade, (iii) foram considerados os laudo médicos
particulares e os prontuários médicos e (vii) a periciada está realizando tratamento oferecido
pelo SUS.  

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 21, IMPUGNAÇÃO1) aduzindo que o perito teria
sido contraditório e omisso sobre diversas questões, mas a perícia não foi contraditória e nem
se omitiu a respeito de nenhum questionamento; na oportunidade,  requereu a realização de
nova perícia por médico especialista em psiquiatria. 

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte
autora tenha indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução,
verifica-se que o perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o
objeto da perícia, o método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos.    

A respeito dos documentos médicos apresentados, eles não são suficientes para
demonstrar o estado incapacitante na data da cessação do benefício previdenciário; na
verdade, são contemporâneos ao período em que recebeu o benefícoi por incapacidade. Além
disso, a autora não se desincumbiu do ônus de apresentar algum elemento de prova que
pudesse infirmar o laudo pericial. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.
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Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341276v27 e do código CRC 00775db1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5001482-53.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RONEY VIEIRA RANGEL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 6), o autor alega, em síntese, que (i) é portador de lesão abdominal,
após ter sido vítima de projetil de arma de fogo, e fístula pancreática, (ii) o não
comparecimento à perícia médica do INSS não foi injustificado, e sim por ele estar preso em
regime fechado desde o dia 06/06/2017 na Penitenciária Estadual de Vila Velha III, (iii) no
dia da perícia designada pelo INSS, esteve impossibilitado de comparecer por circunstâncias
alheias a sua vontade, porquanto o Estado não disponibilizou transporte para que pudesse se
deslocar até o local do exame pericial, (iv) o indeferimento sumário do seu benefício
previdenciário e a impossibilidade de submeter o mérito da questão ao crivo da
Justiça consiste em violação à garantia constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário,
(v) deve ser determinado meio adequado para a realização de perícia, afim de dar
continuidade ao litígio. Contrarrazões do Evento 9.

DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1995 (atualmente com 23 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: alimentador de linha.

DOENÇA: lesão abdominal ocasionada por projetil de arma de fogo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 28/06/2019, alegando que, por ser portador de
lesão abdominal, causado por projétil de arma de fogo, e fístula pancreática, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de alimentador de linha.
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 25/10/2018. Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 04/05/2016 a 22/12/2016 e de 23/01/2017 a 24/12/2017 (Evento
12).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:
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(i) Laudo médico, datado em 31/05/2017, atestando que o paciente é portador de
estoma, confeccionado devido a lesão de várias vísceras abdominais por projétil de arma de
fogo.

(ii) Laudo médico, datado em 30/04/2016, informando que o paciente foi
internado em 28/03/2016 como vítima de projétil de arma de fogo, apresentando três
orifícios, com boa evolução clínica e necessitando de afastamento de suas atividades laborais
por tempo indeterminado.

(iii) Laudo médico, datado em 28/03/2016, atestando hemorragia recente de
tecido renal.

(iv) Laudo de exame histopatológico, datado em 28/03/2016,  com
procedimento de colectomia segmentar e nefrectomia, informando infarto transmural
segmentar e hemorragia recente da parede.

A controvérsia reside na discussão quanto a existência da incapacidade
laborativa do autor, que não pôde comparecer à perícia administrativa por estar preso em
regime fechado desde o dia 06/06/2017, na Penitenciária Estadual de Vila Velha III.

Nos autos, não houve realização de perícia médica para apurar o seu estado
clínico. Considerando que as questões a serem examinadas envolvem circunstâncias fáticas
que devem ser analisadas criteriosamente por profissionais habilitados, detentores de
conhecimento técnico, torna-se, assim, imprescindível a realização de perícia médica.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e dar-lhe provimento para anular a
sentença, nos termos da fundamentação, determinando ao juízo de origem a realização de
perícia médica e prolação de nova sentença. Sem condenação em custas e honorários.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321250v15 e do código CRC c649194c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5000861-96.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SEBASTIAO MARTINS DAS NEVES PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 35), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de baixa acuidade visual no olho direito, sem melhora com correção, e cegueira no
olho esquerdo, em decorrência de deslocamento de retina, (ii) exerce a atividade de operador
de máquinas pesadas e (iii) ainda que a perícia judicial tenha concluído pela capacidade, a
importância da avaliação deve ser minimizada, uma vez que se encontra divorciada das
demais provas produzidas.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 39).

DATA DE NASCIMENTO: 7/11/1956 (63 anos). 

OCUPAÇÃO HABITUAL: operador de máquinas.

DOENÇA: visão monocular.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 27/8/2018, alegando que, por ser portador de
visão monocular, com cegueira no olho direito e baixa acuidade visual no olho esquerdo,
estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de operador de
máquinas. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 4/9/2017 (DER). Consta,
nos autos, que recebeu auxílio-doença de 14/10/2014 a 16/4/2015 (Evento 10, RSC2, p.16).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) laudo (Evento 1, LAUDO5, p.1), datado em 25/3/2015, atestando que seria
portador de ametropia e glaucoma.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO5, p.2), datado em 11/3/2015, atestando cirurgia de
catarata, no dia 24/2/2015, no olho direito.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO5, p.3), datado em 14/10/2014, atestando que
seria portador de catarata em ambos os olhos; será submetido à cirurgia de catarata dia
24/2/2014, necessitando de afastamento de suas atividades profissionais (motorista), devido à
baixa acuidade visual em ambos os olhos.

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO5, p.4), datado em 15/8/2014, atestando alta
miopia no olho esquerdo, com necessidade de cirurgia de catarata em ambos os olhos, com
suspeita de glaucoma.

(v) laudo (Evento 1, LAUDO9), datado em 4/1/2018, atestando acuidade visual
de 20/25 no olho direito sem correção e ausência de percepção de luz no olho esquerdo; há
baixa acuidade visual no olho esquerdo sem melhora com correção e cegueira no olho
esquerdo, em decorrência de descolamento de retina.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 20/11/2018, concluiu
que o autor, embora fosse portador de visão monocular, não estava incapacitado para o
trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor relatou que sofre de problemas oculares, com
descolamento de retina à esquerda em 2015 (data não especificada em relatórios médicos) e
submissão a uma cirurgia para tratamento de catarata no olho direito em 24/2/2015, (ii) ao
exame físico, apresentou-se vígil e em bom estado geral, com acuidade visual de 20/25 no
olho direito sem correção (normal) e com o olho esquerdo sem percepção luminosa, (iii) é
portador de visão monocular (perda do olho esquerdo), em decorrência de descolamento de
retina ocorrido em 2015, segundo relato, (iv) não há incapacidade para as atividades
habituais, (v) a causa da doença é multifatorial, (vi) a visão monocular não o incapacita para a
atividade de operador de rolo, (vii) não houve incapacidade em outro período entre 4/9/2017
(DER) e a data de realização da perícia, (viii) em 4/9/2017, a lesão estava consolidada e (ix) o
autor não está em tratamento, pois a lesão ocular está consolidada, tendo sido realizada
cirurgia para catarata em 24/2/2015.

Como se observa, a perícia judicial verificou que o autor é portador de visão
monocular, com perda da acuidade visual do olho esquerdo. A acuidade do olho direito, por
sua vez, é de 20/25 sem correção, conforme registrado no laudo de 4/1/2018 (Evento 1,
LAUDO9). Nesse contexto, o perito concluiu que haveria capacidade laborativa para sua
função habitual, como operador de máquinas.

No entanto, percebe-se que a visão monocular acarreta limitações para trabalhos
que envolvam visão em profundidade, como o do autor, responsável pela operação de
máquinas pesadas, relacionadas a terraplanagem. Dessa forma, embora a acuidade visual do
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olho direito esteja dentro dos limites normais (20/25), a perda da visão do olho esquerdo
impossibilita o desempenho da atividade habitual. Portanto, nota-se que existe incapacidade
parcial, ao menos.

Assim, reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, é viável a análise das
condições pessoais da parte autora, de acordo com a Súmula 47/TNU, que estabelece que
"Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as
condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez".

No caso, o autor conta, atualmente, com 63 anos e possui baixa escolaridade
(ensino fundamental incompleto). Além disso, sua experiência profissional esteve restrita à
operação de máquinas pesadas – serviço para o qual está incapacitado – pelo menos pelos
últimos quinze anos, como se verifica pelas anotações na CTPS (Evento 1, PROCADM8, p.3-
5).

Assim, diante da idade avançada, da pouca instrução e da experiência laboral
mais expressiva na própria atividade para a qual se encontra incapaz, entende-se pela
impossibilidade de se encaminhar o autor para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, mostrando-se adequada a concessão de aposentadoria por invalidez,
com base na análise de suas condições pessoais.

 Portanto, a parte autora faz jus à concessão de auxílio-doença desde a data do
requerimento administrativo, em 4/9/2017, com posterior conversão em aposentadoria por
invalidez, na data do presente julgado, quando foram analisadas suas condições pessoais em
conjunto com sua moléstia de ordem oftalmológica e as consequentes limitações para o
exercício de sua atividade habitual como operador de máquinas pesadas (rolo compactador). 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar a concessão de auxílio-doença desde o requerimento, em 4/9/2017,  com
posterior conversão em aposentadoria por invalidez, na data do presente julgado, quando
foram analisadas sua condições pessoais, nos termos da fundamentação. As parcelas
pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de juros de mora desde a citação,
nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000360385v14 e do código CRC ca1a2c7e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5000343-18.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SUELEN SOUZA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 99), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de espondiloartrite, fazendo acompanhamento com reumatologista, (ii) a IN
77/2015, anexo XLV, estabelece que a espondiloartrose anquilosante independe de carência,
(iii) a autora ajuizou reclamação trabalhista (processo nº 0000998-33.2018.5.17.0003) para
que, dentre outras coisas, a última empresa em que trabalhou desse baixa em sua CTPS e
tornasse possível o recebimento do seguro-desemprego, estendendo sua qualidade de
segurada por mais um ano, mas a empregadora encontra-se em local incerto e não sabido, e
(iv) a perícia judicial confirmou que não há aptidão para exercer a atividade habitual de
promotora de vendas. 

Contrarrazões do INSS (Evento 103).

DATA DE NASCIMENTO: 17/9/1986 (33 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: promotora de vendas.

DOENÇA: doença psiquiátrica e crise álgica e pós-operatório de doença de Crohn.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 8/3/2019, alegando que, por ser portadora
de PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS, COM ATIVIDADE DELIRANTE, ALTERAÇÃO DO
CURSO DO PENSAMENTO, IRRITABILIDADE, INQUIETAÇÃO PSICOMOTORA,
INSÔNIA, SINTOMAS DE DESREALIZAÇÃO E DESPERSONALIZAÇÃO,
ALUCINAÇÕES VISUAIS, DEPRESSÃO COM SINTOMAS PSICÓTICOS,
TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA, e COLITE EOSINOFÍLICA, estaria
total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de promotora de
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vendas. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 31/3/2013 a 3/5/2016 (Evento 43,
RSC1, p. 4). Requer o restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria
por invalidez. 

No caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido da parte autora,
entendendo que não faria jus ao benefício pleiteado, em razão da ausência da qualidade de
segurado, sob os seguintes fundamentos:

(...) Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença com
posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/601.244.972-4 no período de 31/3/2013 a
3/5/2016 (evento 2).

A autora já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando o restabelecimento do auxílio-
doença desde  a cessação, em 3/5/2016, com sua conversão em aposentadoria por
invalidez (Processo nº 0019167-31.2016.4.02.5050). O perito ortopedista examinou a autora
em 27/10/2016. A perita psiquiatra examinou a autora em 3/10/2016. O pedido foi julgado
improcedente. A Turma Recursal negou provimento ao recurso. O acórdão transitou em
julgado, formando coisa julgada.

(...)

A legitimidade da cessação do auxílio-doença NB 31/601.244.972-4 não pode ser objeto de
análise, sob pena de violação à coisa julgada material.

A autora formulou requerimentos administrativos de auxílios-doença em 2/1/2017, 14/4/2017,
29/9/2017 e 16/1/2018 (evento 2).  Admito analisar a lide a partir do requerimento
administrativo formulado em 2/1/2017.

A autora submeteu-se a duas perícias médicas durante a instrução do processo.

A primeira perita, especialista em psiquiatria, diagnosticou transtorno misto de ansiedade e
depressão. A autora apresenta um quadro clínico compensado e em uso regular de
medicação (quesito 2, evento 36). Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a
atividade habitual de promotora de vendas  (quesitos 5-6). Concluiu que não há incapacidade
para o trabalho.

(...)

Ocorre que a perita negou que a doença diagnosticada manifesta-se na forma de crises
repetitivas e insuscetíveis de previsão a ponto de prejudicar, antes e depois da perícia, o
desempenho de atividade profissional (quesito 14). 

O laudo datado de 10/1/2018 foi o único exibido pela autora que estou incapacidade para o
trabalho. De acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo
médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O médico assistente diagnostica e trata. Não
lhe cabe averiguar a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas acreditar (esta é a base
da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico e propondo o tratamento que considere
mais indicado. Já o médico perito se preocupa em buscar evidências de que a queixa de
doença incapacitante é verdadeira. Por isso, o parecer emitido pelo médico assistente não é
fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho.
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Foi deferida perícia para avaliação do quadro inflamatório intestinal.

A segunda perita, especialista em medicina do trabalho, confirmou a queixa de dor abdominal,
dores articulares difusas e "vista embaçada" (quesitos 2-3, evento 71). Afirmou que a autora
não possui aptidão para exercer a atividade habitual de promotora de vendas (quesitos 6-7).
Atestou limitação para carregar peso, andar e ficar em pé (quesito 8). Concluiu que há
incapacidade de duração indefinida (quesito 13). 

O INSS alegou que "considerando a perícia judicial, verifica-se que o benefício requerido em
DER: 28/07/2018 foi indeferido por Motivo: 04 PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO"
(evento 78, PET4). 

(...)

O vínculo empregatício com a empresa Qualit Ind e Com de Alimentos Ltda EPP iniciou em
24/11/2011 e ainda está aberto (evento 1, CTPS5). O último recolhimento para a Previdência
Social ocorreu para a competência de abril/2015 (evento 43, RSC1). 

É verdade que o segurado empregado não tem responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e que a omissão do empregador não pode prejudicar o
empregado. Ocorre que o empregador só tem obrigação de recolher contribuições
previdenciárias se o empregado trabalhar. Pelo visto, após a última remuneração, em
abril/2015, não houve prestação de serviço pela autora. A autora ajuizou demanda trabalhista
em 2018 e admitiu que a empresa encontra-se em local incerto e não sabido. O empregado que
não tem o vínculo de emprego rescindido, mas também não trabalha, fica com o contrato de
trabalho suspenso. O empregado com contrato de trabalho suspenso sem remuneração não
mantém a qualidade de segurado por tempo indeterminado. O inciso II do art. 15 da Lei nº
8.213/91 dispõe, em sua parte final, que mantém a qualidade de segurado, independentemente
de contribuições, até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado que estiver
suspenso ou licenciado sem remuneração. Logo, se o segurado é licenciado sem remuneração,
ele só mantém a qualidade de segurado durante doze meses após a cessação das
contribuições.

Sob essa ótica, a autora teria preservado a qualidade de segurada até 15/6/2016. Em caso de
comprovação de desemprego involuntário, o período de graça se estenderia por mais 12
meses. Assim, a autora perderia a qualidade de segurada até 16/7/2017. 

Ocorre que a autora recebeu o auxílio-doença NB 31/601.244.972-4 no período de 31/3/2013
a 3/5/2016. 

Depois que cessou o auxílio-doença, em 3/5/2016, a autora parou de contribuir para a
Previdência Social (evento 43, RSC1). Sob qualquer ótica, a autora perdeu a qualidade de
segurada em 16/7/2017 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

A perita médica do trabalho examinou a autora em 21/5/2019 (evento 64) e estimou o início da
incapacidade para o trabalho há mais de um ano (quesito 10).  Portanto, a perita afirmou que
a incapacidade para o trabalho iniciou antes de 21/5/2018. O laudo datado de 10/8/2017
relatou colite eosinofílica (evento 1, LAUDO9).  Esse laudo além de não ter atesado a
incapacidade da autora para o trabalho também foi emitido após a perda da qualidade de
segurada da autora.

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado
comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha causado alterações
que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.
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Os laudos exibidos nos autos contemporâneos à cessação do benefício relatam problemas
psiquiátricos. Mas, a perita nomeada pelo juízo descartou a incapacidade da autora para o
trabalho, sob a ótica da psiquiatria.

A autora não exibiu laudo médico comprovando sua incapacidade para o trabalho no período
entre 2/1/2017 a 15/7/2017. 

Como a previdência social tem caráter contributivo, os segurados que deixam de contribuir
para o sistema deveriam automaticamente ficar desamparados em relação às prestações
previdenciárias

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

(...)

Como se observa, a sentença entendeu que não haveria direito à concessão do
benefício pleiteado por ausência da qualidade de segurada pela Previdência Social. Em razões
recursais, a parte autora afirma que ajuizou reclamação trabalhista de n. 0000998-
33.2018.5.17.0003 com o objetivo de encerrar o último vínculo empregatício, que se
encontra em aberto, e, assim, possibilitar o recebimento de seguro-desemprego; contudo, a
empregadora encontra-se em local incerto e não sabido, inviabilizando o procedimento. 

Em consulta ao espelho do CNIS da autora acostado aos autos (Evento 43),
nota-se que o último vínculo empregatício, iniciado em 24/11/2011 com a empresa
Qualit Alimentos Representação Comercial Ltda., não tem data-fim, havendo informação que
a última contribuição ao sistema previdenciário, pela empregadora, se deu em abril/2015. A
CTPS da autora demonstra que não houve baixa do contrato de trabalho em questão. 

A respeito do ajuizamento de reclamação trabalhista, em consulta ao sítio do
TRT da 17ª Região (http://www.trtes.jus.br), nota-se que o processo trabalhista a que se
refere a autora foi arquivado em razão de ausência das partes na audiência designada. 

Assim, ante a ausência de comprovação da data em que o contrato de trabalho
se encerrou de fato, deve-se considerar a última contribuição previdenciária registrada no
CNIS, em abril/2015. A qualidade de segurada da autora seria prorrogada, no máximo, até
15/6/2017 (considerando os 24 meses após ao último recolhimento), em razão de desemprego
(art. 15, § 2º, da Lei 8.213/1991). 

Por outro lado, nota-se que a autora recebeu auxílio-doença de 31/3/2013 a
3/5/2016, mantendo a qualidade de segurada, nesse caso, até 15/7/2017 (art. 15, II, da Lei
8.213/1991). 

O laudo da perícia administrativa demonstra que, no exame realizado em
3/5/2016, não se constatou mais a incapacidade verificada desde 18/3/2013 em razão de
doença psiquiátrica. Eis o parecer do perito: "História de depressão, em acompanhamento
regular, sem sinais de alucinações, delírios, internações; curso pensamento normal. No
momento, entendo que está compensada, em condições de retorno ao trabalho".
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Para demonstrar o alegado estado incapacitante na data da cessação do benefício
em 3/5/2016, a autora apresentou:

(i)  o laudo médico, expedido por psiquiatra em 2/5/2016, atestando que, à
época, fazia tratamento psiquiátrico, apresentando atividade delirante, alteração do curso do
pensamento, alucinações visuais e episódios depressivos com sintomas psicóticos, os quais a
incapacitavam para as atividades laborativas. Consta, ainda, nos autos, laudo, datado em
10/8/2017, solicitando encaminhamento para a especialidade de Psiquiatria, em decorrência
de transtorno de ansiedade generalizada;

(ii) o laudo médico, datado em 21/9/2017, atestando relato de ansiedade
exacerbada, irritabilidade, inquietação psicomotora, insônia, sintomas de síndrome do
intestino irritável potencializados, sintomas de desrealização e despersonificação; esteve
internada por 10 dias por dores abdominais relacionadas à síndrome inflamatória; impacto
social e funcional importantes; com sugestão de afastamento por 30 dias;

(iii) o  laudo médico, datado em 10/1/2018, atestando a realização  de
tratamento psiquiátrico, com história pregressa de atividade delirante, com alteração do curso
do pensamento, alucinações visuais, episódios depressivos com sintomas psicóticos, os quais
prejudicam suas atividades laborativas; à época, com transtornos somatoformes e
conversivos, em uso de Risperidona (1mg), Sertralina (50mg), Clonazepam (0,5g pela manhã
e 2mg à noite) por tempo indeterminado.

Com isso, conclui-se que, na data da cessação do benefício em 3/5/2016, a
autora ainda mantinha o estado incapacitante, ao contrário do que atestou a perícia
administrativa. 

A perícia judicial (Evento 36), por sua vez, elaborada em 27/8/2018, por médico
especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora, embora fosse portadora de transtorno
misto de ansiedade e depressão, não estava incapacitada para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) é portadora de transtorno misto de ansiedade e
depressão, com quadro clínico compensado no momento e em uso regular de medicação, (ii)
apresentou-se ao exame pericial em bom estado geral de saúde, sem sinais de sintomatologia
psiquiátrica significativa que pudesse vir a interferir em sua atividade laborativa habitual, (iii)
não existe incapacidade laborativa do ponto de vista médico psiquiátrico no momento do
exame pericial, (iv)  encontra-se em uso de medicação antidepressiva e ansiolítica,
apresentando boa adaptação à medicação em uso, (v) os medicamentos podem causar efeitos
colaterais incapacitantes, os quais não foram observados na autora, (vi) apresenta boa
resposta à medicação em uso, com quadro clínico compensado e estável no momento, (vii) a
doença não se manifesta na forma de crises repetitivas e insuscetíveis de previsão, uma vez
que, com o tratamento adequado e o bom controle clínico, como é o caso da autora, ocorre a
estabilização do quadro e (viii) é necessária a manutenção do tratamento psiquiátrico e o uso
de medicação por tempo indeterminado para evitar a piora clínica.

Nesses termos, pode-se considerar a existência de incapacidade, sob o ponto de
vista psiquiátrico, até a perícia judicial em 27/8/2018.
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Agora, passa-se a analisar a incapacidade em razão de doença de Crohn.

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) laudo médico, datado em 10/8/2017, atestando que seria portadora de colite
eosinofílica, em tratamento e em uso de Prednisona (Evento 1, LAUDO9, p.1).

(ii)  laudo médico, datado em 15/9/2017, atestando que seria portador ade dor
abdominal crônica, com tomografia abdominal e ressonância magnética normais; com
marcadores de autoimunidade e intolerância alimentar negativos; com colonoscopia
mostrando ileíte discreta e histopatológico com eosinofilia; apresenta também distúrbio
psiquiátrico com períodos de ansiedade e somatização dos sintomas;

 (iii) laudo médico, datado em 20/7/2018, atestando que seria portadora de
espondiloartrite inflamatória (CID M46.8), devendo receber todas as vacinas disponíveis na
rede SUS, incluindo Pneumo 23, Meningo C, Gripe e H1N1, além das demais do adulto,
exceto as de febre amarela, poliomielite e varicela zoster; 

(iv) laudo médico, sem data, atestando dores articulares, com hipótese
diagnóstica de espondiloartrite (CID M45.0);

(v) laudo médico, datado em 25/7/2018, atestando que teria iniciado
acompanhamento há 21 dias por quadro de espondiloartrite enteropática (dor axial,
poliartralgia, VHS e PCR persistentemente elevados, colite a esclarecer) e insuficiência de
vitamina D3; faz acompanhamento com outros especialistas por faringolaringite secundária a
doença do refluxo gastroesofágico e laringofágeo, ansiedade / depressão, hipertensão e colite
eosinofílica; faz uso de diversas medicações e está em processo para início do tratamento
reumatológico através da Farmácia Cidadã Estadual;

(vi) laudo médico, datado em 27/6/2018, com orientações para realizar banhos
de assento com água morna, entre 5 e 10 minutos, em caso de dor ou desconforto, evitar o uso
de papel higiênico, lavando a região, evitar esforço para evacuar e evitar condimentos,
defumados e conservantes;

(vii) laudo médico, datado em 20/8/2018, atestando que seria portadora de
uveíte de repetição;

(viii) laudo médico, sem data, atestando acompanhamento com a equipe de
Coloproctologia do Hospital das Clínicas, devido à fístula perianal complexa e investigação
diagnóstica por doença de Crohn; encontra-se em programação para tratamento cirúrgico no
dia 26/4/2019, sem previsões de alta médica.

A perícia judicial (Evento 71), elaborada em  21/5/2019, por especialista em
Medicina do Trabalho, avaliou a incapacidade da autora decorrente de enfermidade
inflamatória intestinal. 
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O perito concluiu que a autora, portadora de crise álgica e pós-operatório de
doença de Crohn, estava incapacitada para o trabalho habitual, destacando que (i) a autora
apresenta queixa de dor abdominal, dores articulares difusas e "vista embaçada", (ii) relata
dor intensa (medida de dor subjetiva), (iii) não possui aptidão para exercer a atividade
habitual de promotora de vendas, pois está em crise álgica e operou de doença de Crohn em
26/4/2019, (iv) possui limitações para carregar peso, andar e ficar em pé, (v) a incapacidade
dura há mais de um ano, (vi) a incapacidade é de duração indefinida (a recuperação é
imprevisível), (vii) como métodos terapêuticos, a autora deve manter a recuperação pós-
cirúrgica e seguir com o tratamento, (viii) não é possível precisar a data  em que haverá
recuperação das condições de trabalho e (ix) sugere-se reavaliação a cada 120 dias.

Dessa forma, considerando que a perícia, realizada em 21/5/2019, ressaltou, em
resposta ao quesito 10, que "a incapacidade dura há mais de um ano", ou seja, antes mesmo
de 21/5/2018, e que haveria incapacidade em razão de doença psiquiátrica, pelo menos, até
27/8/2018, não há dúvidas de que a autora está incapacitada para o labor desde a cessação do
benefício em 3/5/2016. 

Faz a autora, portanto, jus ao restabelecimento do auxílio-doença desde a
cessação indevida em 3/5/2016, tendo em vista que, nessa data, ainda estava incapacitada em
razão de doença psiquiátrica e que, em seguida, em 2018, foi acometida de uma nova doença
incapacitante. 

Quanto à DCB, tendo em vista a informação da perícia judicial de que
a incapacidade, no caso, é de duração indefinida, deve-se manter o pagamento nos termos do
art. 60 da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo a partir deste julgado. 

Quanto ao pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, nota-se que a
autora é bastante jovem e não há prova de incapacidade total e definitiva para toda e qualquer
atividade laboral. Não obstante, havendo agravamento do estado clínico, ela pode requerer
administrativamente o benefício em questão, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento,
determinando o restabelecimento do auxílio-doença desde a cessação indevida em 3/5/2016,
fixando-se a DCB, em 45 dias, contando-se o prazo a partir deste julgado. Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341356v85 e do código CRC 3ee09e76.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5009043-80.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SANDRA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 67), a autora alega, em síntese, que (i) o laudo
pericial não justificou suas conclusões, (ii) o juiz não está adstrito ao laudo pericial, (iii) conta
com 54 anos, (iv) exerce a atividade habitual de cabeleireira, (v) é acometida por doenças
neurológicas e reumatológicas, (vi) a perícia médica elaborada por neurologista constatou que
é portadora de fibromialgia, mas não atestou a incapacidade laborativa, (vii) o laudo pericial
contraria os documentos particulares acostados aos autos, (viii) um dos documentos atesta
incapacidade total e (ix) o laudo pericial não oferece qualquer justificativa para o
posicionamento contrário ao laudo do médico assistente.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 70).

DATA DE NASCIMENTO: 7/9/1965 (54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cabeleireira.

DOENÇA: dor crônica decorrente de fibromialgia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 22/8/2018, alegando que, por ser portadora
de fibromialgia e pós-operatório de hemorroidectomia, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de cabeleireira. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde 13/8/2018 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 4/4/2018 a 13/8/2018 (Evento 13, RSC2, p.5).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.1), datado em 17/8/2018, atestando que seria
portadora de fibromialgia, apresentando dor por todo o corpo, incapacitante para exercer sua
atividade laborativa.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.2), datado em 17/4/2018, atestando submissão
a hemorroidectomia em 4/4/2018, apresentando dor pós-operatória em acompanhamento
ambulatorial, havendo possibilidade de reabordagem cirúrgica, necessitando, portanto, abster-
se de suas atividades laborais por 45 dias a partir desta data.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.3), datado em 11/5/2018, atestando
submissão a hemorroidectomia em 4/4/2018, apresentando dor pós-operatória e
acompanhamento ambulatorial; será submetida a novo procedimento cirúrgico em 2 semanas,
necessitando abster-se de sua atividades laborais por 60 dias.

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.4), datado em 30/5/2018, atestando
submissão a hemorroidectomia em 29/5/2018; procedimento cirúrgico sem intercorrências;
necessita abster-se de suas atividades laborais por 20 dias a partir da data da cirurgia.

(v) laudo (Evento 1, LAUDO9, p.5), datado em 20/7/2018, atestando submissão
a hemorroidectomia em 4/4/2018, com dor intensa no pós-operatório; submetida a nova
cirurgia proctológica em 29/5/2018; segue em acompanhamento ambulatorial, devido
à manutenção de dor durante as evacuações; em avaliação; talvez seja necessário novo
procedimento.

A perícia judicial (Evento 49), por sua vez, elaborada em 5/7/2019, por médico
especialista em Neurologia, concluiu que o a autora, embora fosse portadora de dor crônica
decorrente de fibromialgia, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixa de dor crônica, (ii) é
portadora de dor crônica decorrente de fibromialgia, (iii) foram avaliados laudos médicos
datados em 26/4/2019 e 13/8/2018, (iv) o exame clínico pericial evidenciou força muscular
preservada, sem alteração de sensibilidade, com reflexos osteotendinosos profundos
preservados, eudiadococinética e com marcha atípica, (v)  há aptidão para a atividade habitual
de cabeleireira, (vi) não há incapacidade laborativa detectável e (vii) não existem limitações
funcionais.

Como se observa, a perícia judicial, embora tenha confirmado que a autora é
portadora de fibromialgia, não identificou incapacidade ou qualquer limitação funcional para
a atividade habitualmente exercida como cabeleireira. Quanto aos laudos particulares, nota-se
que apenas um deles trata da fibromialgia (Evento 1, LAUDO9, p.1), informando que, em
decorrência da doença, a parte autora apresenta dor por todo o corpo, incapacitante para
exercer sua atividade laborativa.

No entanto, considerando que o documento é isolado, não tendo sido
corroborado por outros laudos que confirmem o estado incapacitante, o laudo judicial deve
prevalecer no caso dos autos, o que se coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais:
"O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido
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pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Quanto aos demais documentos (Evento 1, LAUDO9, p.2-5), destaca-se que
todos se referem ao período de recuperação após o procedimento cirúrgico de
hemorroidectomia, realizado em 4/4/2018, com nova cirurgia em 29/5/2018. Percebe-se que,
durante o período de convalescença, a autora esteve em gozo de auxílio-doença, que perdurou
entre 4/4/2018 a 13/8/2018.

O laudo emitido em 11/5/2018, por exemplo, atesta a necessidade de
afastamento por 60 dias. O documento elaborado em 30/5/2018, por sua vez, informa a
submissão a novo procedimento cirúrgico em 29/5/2018, prescrevendo afastamento por mais
20 dias, a partir da data da segunda cirurgia. Portanto, de qualquer modo, a inaptidão laboral
teria perdurado até o final de junho (20 dias a partir da cirurgia) ou meados de julho (60 dias a
partir do laudo), sendo que ambos os períodos foram cobertos por benefício previdenciário,
cessado apenas em ago/2018. 

Assim, considerando as conclusões periciais no sentido de não haver
incapacidade decorrente da fibromialgia e o fato de a autora já ter sido amparada por
benefício por incapacidade após o procedimento de hemorroidectomia durante o período
adequado, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos
ora expostos. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000363581v12 e do código CRC 4a7548a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5001695-93.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO MIRANDA GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 37), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de tuberculose não especificada das vias respiratórias e de piotórax, (ii) realizava a
atividade de motorista carreteiro, (iii) foi submetido a novo procedimento cirúrgico (cirurgia
torácica) em 26/11/2018, conforme laudo médico e (iv) conta com 52 anos e possui ensino
fundamental incompleto.

Contrarrazões da parte ré (Evento 43).

DATA DE NASCIMENTO: 11/2/1967 (52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: motorista carreteiro.

DOENÇA: tuberculose não especificada das vias respiratórias e pirotórax sem fístula.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 19/10/2018, alegando que, por ser portador de
tuberculose não especificada das vias respiratórias e piotórax, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de motorista carreteiro. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde 11/10/2018 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 10/9/2017 a 11/10/2018 (Evento 21, OUT1, p.11).

Com a inicial, o autor apresentou o laudo, datado em 26/11/2018, atestando pós-
operatório tardio de pleurostomia aberta, que se encontra fechada, relatando dor local; à
época, apresentou-se normocorado, acinótico, eupneico, com boa perfusão capilar e afebril,
devendo retornar em 3 meses ao ambulatório de cirurgia de tórax (Evento 10, LAUDO2).
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Registre-se que os demais documentos (Evento 1, LAUDO4-6) são
contemporâneos ao período em que o autor recebeu o benefício por incapacidade, sendo
insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à época do pedido de
restabelecimento do auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 11), por sua vez, elaborada em 10/12/2018, por
médico especialista em Clínica Geral, concluiu que o autor, embora fosse portador de
tuberculose não especificada das vias respiratórias e pirotórax sem fístula, não estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor relatou dor no hemitórax direito, fraqueza, dor
à inspiração profunda e dificuldade para trocar o pneu do caminhão, (ii) é portador
de tuberculose não especificada das vias respiratórias e pirotórax sem fístula, (iii) a
tuberculose pleural é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que pode ser
adquirida na comunidade, (iv) a doença não limita o autor para a atividade habitual, (v) já
apresentou tuberculose pleural, com necessidade  de realização de pleurostomia, porém esta
já se encontra fechada e o paciente já terminou o tratamento para tuberculose, (vi) não há
limitação para a atividade de motorista carreteiro, (vii) o autor relata que o início da doença
ocorreu há 1 ano e 8 meses, (viii) realiza acompanhamento com cirurgião torácico, (ix) nos
últimos laudos do cirurgião, a conduta foi expectante, ou seja, somente para
acompanhamento, sem novas programações cirúrgicas no momento, (x) o autor se encontra
curado da doença, pois terminou o tratamento, (xi) realizou tratamento para tuberculose
pleural, com término em jun/2018, de acordo com laudo médico, (xii) no momento do
diagnóstico, em razão de pus entre as pleuras que cobrem o pulmão, foi necessário fazer uma
pleurostomia aberta, ou seja, deixar parte da cavidade pulmonar aberta para drenagem da
secreção e expansão pulmonar, (xiii) a referida cavidade já está fechada e o paciente mantém
acompanhamento regular com cirurgião torácico e (xiv) caso não tivesse sido realizada
intervenção cirúrgica, a situação teria se agravado.

Como se observa, a perícia judicial concluiu que o autor apresentou tuberculose
pleural, com término do tratamento em jun/2018, encontrando-se curado desde então. O
expert destacou que a conduta descrita nos últimos laudos particulares foi apenas expectante,
ou seja, somente para acompanhamento, sem novas programações cirúrgicas no momento.

A parte autora, por outro lado, alega em razões recursais que teria sido
submetida a novo procedimento cirúrgico (cirurgia torácica), em 26/11/2018. No entanto, pela
leitura da documentação datada no dia indicado (Evento 10, LAUDO2), percebe-se que há
apenas um acompanhamento com o cirurgião torácico, como informou o perito, e não novo
procedimento cirúrgico ou indicação de qualquer sequela incapacitante.

O documento descreve que o procedimento cirúrgico de pleurostomia, que,
conforme a descrição do perito, seria deixar parte da cavidade pulmonar aberta para
drenagem da secreção e expansão pulmonar, foi fechado e não foram atestadas complicações
no pós-operatório, mas apenas o relato de dor do autor.

No mais, percebe-se que não existem documentos recentes que comprovem a
persistência do estado incapacitante após a cessação do auxílio-doença. Os laudos
particulares, excetuando o já mencionado documento datado em 26/11/2018, são todos
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relativos ao período em que o autor esteve em gozo de benefício (Evento 1, LAUDO4-6) ,
cessado apenas em 11/10/2018.

Assim, não havendo comprovação da continuidade do estado incapacitante, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347381v15 e do código CRC 2ef96e32.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5001103-30.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GRACIOSA RIGO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 32), a autora alega, em síntese, que (i) é portadora de severa
patologia lombar e hipertensão, (ii) em virtude das doenças das quais é portadora, não
consegue realizar sua atividade laborativa, (iii) a própria perita reconhece as patologias que a
acometem, afirmando inclusive o caráter crônicos dessas doenças, (iv) a área de
conhecimento analisada na perícia judicial foi limitada, (v) a perita judicial não considerou os
laudos médicos particulares apresentados nos autos. Contrarrazões do Evento 35.

DATA DE NASCIMENTO: 14/01/1949 (atualmente com 70 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: costureira.

DOENÇA: artrose e hipertensão arterial.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 22/01/2019 alegando que, por ser portadora
de osteoartrite e escoliose lombar, além de hipertensão arterial, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de costureira. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 22/02/2016. (Evento 1).

Com a inicial, a autora apresentou  laudo médico, datado em 13/12/2018,
atestando que a paciente se encontra em tratamento para osteoartrite e escoliose dorso lombar
severa, além de ser portadora de hipertensão, não tendo condições de trabalho.

A perícia judicial (Evento13), por sua vez, elaborada em 29/03/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora, embora fosse portadora
de artrose e hipertensão arterial, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou
a perita que (i) a paciente se queixa de dor, (ii) confirma a existência de outras artroses e
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hipertensão arterial, (iii) a pericianda se apresenta em bom estado geral ao exame físico, sem
dificuldade de movimento da coluna, (iv) baseou sua análise na história clínica da paciente,
assim como no exame médico pericial e nos relatórios médicos particulares, (v) a autora tem
aptidão para o trabalho, uma vez que não apresenta alterações ao exame físico que justifique
incapacidade, (vi) a examinada é portadora somente de doença crônica que necessita de
acompanhamento médico e uso de medicações, (vii) não há incapacidade.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 15) aduzindo que (i) é portadora de osteoartrite lombar,
escoliose lombar e hipertensão arterial, (ii) não foram observadas suas condições sociais,
como o baixo grau de escolaridade, a profissão de costureira e a residência em bairro
periférico, (iii) a profissão de costureira existe muito de sua coluna, que se mantém em
posição fletida.

Propõe, ainda, quesitos a serem esclarecidos pela perita, estes, contudo,
restaram indeferidos, sob a justificativa de já terem sido esclarecidos em sua essência no
laudo médico.

"1) Considerando que expert reconhece que a autora é portadora de Outras artroses, favor
indicar quais as regiões que tal enfermidade acomete, do que se trata a doença e se tem
caráter reversível? 

2) considerando que os laudos particulares da autora dão conta de que a mesma possui
osteoartrite lombar e escoliose lombar, poderia este perito afirmar se concorda com os
médicos assistentes, e em caso negativo justificar os motivos; 

3) o senhor perito indica algum exame que possa auxilia-lo em suas respostas? se sim, quais.

4) considerando a idade da autora, sua função habitual, as atividades desenvolvidas pela sua
profissão, o grau de escolaridade da mesma, o seu local de moradia e a sua patologia, pode
este perito afirmar que o mesmo está totalmente apta para retornar ao mercado de trabalho? 

5) sabe-se que o exame de aptidão física e/ou mental e a avaliação médico-pericial realizada
para a concessão da licença médica dependem do conhecimento dos dados profissiográficos
da atividade exercida ou a exercer. as condições morfopsicofisiológicas exigidas para o
desempenho das tarefas de uma costureira comprometem a saúde da autora, visto que a
etiologia da doença degenerativa é multifatorial e sabe-se que existe uma interação entre
comportamento, meio ambiente e perfil genético?"

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Mantém-se, portanto, o indeferimento dos quesitos
complementares apresentados.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.
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Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que o documento médico apresentado, na inicial, não é
suficiente para comprovar o alegado estado incapacitante e infimar as conclusões periciais,

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000321593v14 e do código CRC f664b5ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 137



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 160/409

5000743-95.2019.4.02.5001 500000337299 .V12 JESX51415© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5000743-95.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ILIETE NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 44), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de quadro de luxação patelar bilateral, condropatias e sinovite, desde jun/2018,
estando totalmente incapacitada de exercer seus afazeres domésticos, (ii) foi encaminhada
para a realização de fisioterapia com fins de fortalecimento muscular do quadríceps e glúteo
médio, (iii) não conseguiu realizar as sessões de fisioterapia recomendadas pelo médico no
SUS e (iv) os laudos particulares demonstram a persistência da doença após a cessação do
benefício. 

Contrarrazões do INSS (Evento 47).

DATA DE NASCIMENTO: 4/1/1967 (51 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: do lar.

DOENÇA: pós-operatório para correção de lesão meniscal do joelho esquerdo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 17/1/2019, alegando que, por ser portadora
de LESÃO CONDRAL E TENDINOPATIA NO JOELHO ESQUERDO, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual do lar. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde 12/11/2018 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 25/6/2018 a 12/11/2018 (Evento 33, OUT1, p.5).

Registre-se que, com a inicial, a autora apresentou apenas documentos
contemporâneos ao período em que recebeu o benefício por incapacidade, sendo o  laudo
mais recente elaborado em 11/10/2018 (Evento 1, LAUDO7, p.1), o que torna a
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documentação insuficiente para a comprovação do estado incapacitante à época do pedido de 
restabelecimento do auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 27), por sua vez, elaborada em 13/6/2019, por médico
especialista em Ortopedista, concluiu que a autora, embora fosse portadora de pós-operatório
para correção de lesão meniscal do joelho esquerdo, não estava incapacitada para o trabalho
habitual. 

Destacou o perito que (i) a autora apresentou queixa de dor no joelho esquerdo,
(ii) confirma-se pós-operatório para correção de lesão meniscal do joelho esquerdo
(25/6/2018), (iii) ao exame físico, apresentou membros inferiores tróficos, sem sinais de
desuso, sem sinais de edema local, sem distinção de troficidade entre os membros, sem
desvio angular patológico dos joelhos, com arco de movimento sem déficit da flexoextensão,
com articulações sem crepitação à palpação, com ausência de sinais inflamatórios agudos,
como calor, eritema e edema, com ausência de derrame articular, massas ou tumorações, com
força dos membros inferiores grau 5 (vence a gravidade e resistência), com arco de
movimento livre, com ausência de dor à palpação das facetas articulares medial e lateral da
patela, (iv) houve dificuldade para a realização dos exames periciais (a autora não colaborou
com o exame físico), (v) no momento, não existem dados técnicos que justifiquem inaptidão
para a atividade do lar, (vi) não existem dados que sugiram o agravamento do quadro clínico
caso continue a exercer suas funções e (vii) esteve inapta em 25/6/2018 (data da cirurgia),
com previsão de recuperação em 3 meses.

Como se observa, a perícia judicial não constatou incapacidade atual da parte
autora, relatando apenas que houve inaptidão pretérita para suas atividades habitual do lar
quando passou por cirurgia para correção de lesão meniscal do joelho esquerdo. O perito
informou ainda que a autora não cooperou para a realização do exame físico específico.

Da mesma forma, o relatório do SABI registrou, em perícia administrativa
realizada em 12/11/2018 (Evento 33, OUT1, p.10), que, ao exame físico, a autora gritava de
dor ao menor toque do joelho, sendo-lhe informada a necessidade da avaliação, bem como o
fato de que seu quadro não justifica a reação excessiva.

Desse modo, percebe-se que ambas as perícias atestaram apenas o relato de dor
exacerbada da parte autora, mas não identificaram quaisquer limitações funcionais atuais.
Além disso, os laudos particulares apresentados estão todos compreendidos no período
de gozo do benefício por incapacidade.  

Caberia, portanto, à autora ter apresentado elementos de prova que sinalizassem
a inaptidão total, pelo menos temporária, para a realização de seus afazeres domésticos,
providência da qual não se desincumbiu. 

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337299v12 e do código CRC 16acd8b5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5000683-13.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BRAZ DE ASSIS DE MIRANDA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 30), a autora alega, em síntese, que (i) recebeu
auxílio-doença entre 18/5/2012 e 24/7/2012, (ii) a perícia descreveu as queixas da parte
autora de dor e dormência na mão esquerda, com suspeita de síndrome do Túnel do Carpo,
mas não concluiu que há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, (iii) mesmo
tendo recebido auxílio-doença em 2012, a perícia afirmou que não houve incapacidade para o
trabalho no passado, (iv) a perícia não respondeu os quesitos complementares apresentados
pela parte autora, (v) o quadro de fibromialgia não foi analisado, (vi) exerce a atividade
habitual de costureira, (vii) a dormência na mão esquerda prejudica a realização de seu
trabalho, (viii) o auxílio-doença deve ser concedido com base nos laudos médicos e exames
apresentados, sendo convertido em aposentadoria por invalidez, (ix) caso não se entenda pela
reforma, a sentença deve ser anulada para a realização de nova perícia médica, que analise de
forma correta o quadro de saúde, sem contradições em relação ao conjunto probatório como
um todo e (x) caso haja entendimento diverso, deve ser concedido auxílio-acidente, tendo em
vista as sequelas que representam redução de sua capacidade laborativa.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 34).

DATA DE NASCIMENTO: 5/9/1976 (43 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: costureira.

DOENÇA: síndrome do túnel do carpo leve.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 26/3/2019, alegando que, por ser
portadora de síndrome do túnel do carpo, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de costureira. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 24/7/2012 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 18/5/2012 a
24/7/2012 (Evento 19, OUT1, p.9).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.1), datado em 19/12/2012, atestando que o
exame de eletroneuromiografia dos membros superiores, no momento, evidenciava apenas
uma neuropatia sensitiva focal discreta do nervo mediano direito ao nível do punho
(síndrome do túnel do carpo leve à direita).

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.2), datado em 27/3/2013, atestando aptidão
para as atividades de costureira.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.3), datado em 28/1/2015, atestando
submissão a sessões de fisioterapia entre 6/5/2013 e 12/6/2013.

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.6-9), datado em 3/5/2012, informando que,
durante o exame físico do punho esquerdo, apresentou-se com ausência de rubor, calor ou
aumento de volume, com leve redução dos movimentos do punho, relatando dor, sendo
portadora de sinovite e tenossinovite não especificadas (CID10 M65.9).

(v) ultrassonografia do punho esquerdo (Evento 1, LAUDO8, p.11), datada em
23/7/2012, atestando a síndrome do Túnel do Carpo sem alteração ecográfica de seus
componentes e retináculo transverso sem sinais de abaulamento, com flexor radial do carpo
sem alterações; exame de aspecto ecográfico normal.

(vi) laudo (Evento 1, LAUDO8, p. 12), datado em 16/1/2015, atestando que
seria portadora de neuropatia sensitiva do nervo mediano, moderada e incipiente à direita e
esquerda; em tratamento conservador.

(vii) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.13), datado em 19/4/2013, atestando que
seria portadora de síndrome do túnel do carpo leve, necessitando de tratamento fisioterápico.

(viii) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.14), datado em 17/12/2012, atestando que
seria portadora de quadro de parestesia nos membros superiores, típica de síndrome do túnel
do carpo, estando incapacitada para o trabalho. 

(ix) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.15), datado em 17/1/2013, atestando dor e
parestesia de ambos os punhos e mãos, que piora durante a atividade profissional, ficando
incapacitada para o trabalho.

(x) ultrassonografia do punho esquerdo (Evento 1, LAUDO8, p.27),  datada em
10/8/2016, atestando espessamento da bainha de mielina no punho esquerdo, com halo
anecogênico a correlacionar com processo inflamatório local.
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 (xi) laudo (Evento 1, LAUDO11, p.3-4), datado em 1/3/2013, atestando dor e
edema nos punhos direito e esquerdo, com eletroneuromiografia apontando neuropatia
sensitiva de nervo mediano direito, com síndrome do Túnel do Carpo; ao exame físico,
apresentou dor, edema e limitação da amplitude de movimento na flexão e extensão dos
punhos.

(xii) laudo (Evento 37, LAUDO2), datado em 3/9/2019, atestando relato de dor
e parestesia na mão esquerda desde 2013; primeira consulta, no serviço, em 5/6/2019; ao
exame, apresentou dor em extensores, com dor no epicôndilo lateral, sem hipotrofia tenar à
esquerda, com síndorme do Túnel do Carpo leve à esquerda, de acordo com exame de
eletroneuromiografia de 2014; a hipótese diagnóstica é de epicondilite e síndrome do Túnel
do Carpo leve à esqueda.

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 20/5/2019, por médico
especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora não estava incapacitada para o
trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixa de dor e dormência na mão
esquerda, com suspeita de síndrome do túnel do carpo, (ii) ao exame físico, todos os testes
realizados estavam normais, com testes de Tinel e Phallen sem alterações e com
movimentação espontânea sem alterações, (iii) não foi detectado nenhum sintoma durante o
exame físico, (iv) o exame de ultrassonografia do punho esquerdo informou necessidade de
correlacionar os achados com processo inflamatório local, mas não se fala em síndrome do
túnel do carpo, (v) não foi apresentado eletroneuromiografia atual, (vi) o diagnóstico é
questionável frente a apresentação clínica e os exames, (vii) há aptidão para exercer a
atividade habitual de costureira, pois não foram detectadas restrições laborativas ou
incapacidade funcional ao exame, (viii) não é possível confirmar se houve incapacidade para
o trabalho no passado, (ix) a autora não é portadora de lesão ou pertubação funcional que
implique redução de sua capacidade para o trabalho, (x) não houve perda anatômica, (xi) a
força muscular está mantida e (xii) a mobilidade das articulações está preservada.

Como se observa, a perícia concluiu que a autora possui aptidão para exercer
sua atividade habitual como costureira. Da mesma forma, percebe-se que os laudos
particulares, embora apontem a existência de síndrome do Túnel do Carpo, atestam que a
doença possui grau leve e incipiente, o que indica que a moléstia não enseja incapacidade
para a função habitualmente desenvolvida.

Os documentos mais contemporâneos ao recebimento do auxílio-doença,
cessado administrativamente em 24/7/2012, apenas informam neuropatia sensitiva focal
discreta do nervo mediano, o que seria correspondente a uma síndrome do túnel do carpo
leve (Evento 1, LAUDO8, p.1). Há, inclusive, laudo de saúde ocupacional (Evento 1,
LAUDO8, p.2) informando a aptidão para a atividade de costureira, em 27/3/2013.

Além disso, a ultrassonografia do punho esquerdo elaborada em
23/7/2012 (Evento 1, LAUDO8, p.11) atesta que o exame apresentou aspecto ecográfico
normal. Assim, embora conste nos laudos o relato de dor e parestesia nos membros
superiores, os exames não indicam alterações significativas que acarretem incapacidade
laboral (total para a atividade habitual).
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A própria perícia judicial aponta que o diagnóstico é questionável diante da
análise clínica e dos exames apresentados. Dessa forma, embora existam laudos que
descrevam o relato de dor e parestesia dos membros superiores, entende-se aplicável o
Enunciado 8 destas Turmas Recursais, que preceitua que: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

No mais, quanto ao requerimento de nova perícia, observa-se que o perito
respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho
médico pertinentes, observando os laudos e exames apresentados nos autos. Conforme
aludido, os próprios documentos particulares indicam que a síndrome do Túnel do Carpo
possui grau leve, sem indícios de agudização que impossibilitem o trabalho. Assim, não se
vislumbra a necessidade de se realizar um novo exame, uma vez que as provas dos autos não
são capazes de gerar dúvidas a respeito do parecer pericial.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício específico na perícia realizada no curso da
instrução. Trata-se, portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no
inconformismo pelo caráter desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

No mais, quanto ao pedido de auxílio-acidente, ressalta-se que a perícia médica
e os laudos particulares não apontam qualquer sequela permanente que reduza a capacidade
da autora para o trabalho. Assim, também não há direito à concessão do benefício.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000367597v18 e do código CRC 4c838c5f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 5000545-58.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDUARDO DIAS DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 

Em suas razões recursais (Evento 38), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de epilepsia focal sintomática, (ii) exercia a atividade de repositor de mercadorias,
(iii) o pedido de complementação do laudo judicial foi indeferido, configurando cerceamento
de defesa e consequente nulidade processual e (iv) deve ser anulada a sentença para a
complementação do laudo pericial. 

Contrarrazões da parte autora (Evento 41).

DATA DE NASCIMENTO: 26/3/1983 (36 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: repositor de mercadorias.

DOENÇA: epilepsia focal sintomática pós TCE.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 15/1/2019, alegando que, por ser portador de
EPILEPSIA, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de
repositor de mercadorias. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 2/6/2015
(DER). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 1/8/2007 a 30/10/2007 (Evento 24,
OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) laudo, datado em 8/5/2015, atestando acompanhamento com neurologista,
em razão de  TCE em 2007; já tinha apresentado crise convulsiva antes do TCE, porém
ficaram mais frequentes após o traumatismo craniano; em uso de Depakene e Frisium; RM
com áreas de encefalomalácea frontal direita; não possui indicação de exercer suas atividades
laborativas (Evento 6, LAUDO8).

(ii) laudo, datado em 18/4/2017, atestando que seria portador de epilepsia pós
TCE (sofrido em 2007); está em tratamento com valproato de sódio (1000 mg 2x ao dia) por
tempo indeterminado (Evento 6, LAUDO9, p.1).

(iii) laudo, datado em 31/8/2017, atestando que seria portador de sequela
cognitiva leve e epilepsia secundária pós traumatismo cranioencefálico (Evento 6, LAUDO9,
p.2).

(iv) laudo, datado em 10/12/2017, atestando que seria portador de quadro de
epilepsia devido à sequela (encefalomalácia frontal) pós TCE (Evento 6, LAUDO10).

Registre-se que os demais documentos (Evento 6, LAUDO5 e LAUDO7) são
contemporâneos ao período em que o autor recebeu o benefício por incapacidade, sendo
insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à época do pedido de auxílio-
doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 13/3/2019, por médico
especialista em Neurologia, concluiu que o autor, embora fosse portador de epilepsia focal
sintomática pós traumatismo cranioencefálico, não estava incapacitado para o trabalho
habitual. 

Destacou o perito que (i) o autor é portador de epilepsia focal sintomática pós
TCE, (ii) ao exame, apresentou-se lúcido e orientado, com linguagem preservada, sem déficit
motor e sensitivo, com reflexos preservados, com pares cranianos sem anormalidades, com
equilíbrio e coordenação sem anormalidades, deambulando sem auxílio, (iii) não apresentou
crise epiléptica durante o exame pericial, (iv)  o exame pericial não evidenciou incapacidade
para exercer sua atividade habitual como repositor de mercadorias, (v) foi vítima de TCE em
2007, estando em acompanhamento devido a crises convulsivas secundárias ao traumatismo
craniano, sem déficits neurológicos, com bom controle, havendo restrições apenas para
atividades de risco, as quais não desempenhava e (vi) não necessita de assistência permanente
de terceiros.

Como se observa, a perícia confirmou que o autor é portador de epilepsia,
desencadeada após traumatismo cranioencefálico, ocorrido depois do acidente de
motocicleta em 2007 (Evento 6, LAUDO5). No entanto, o expert não verificou inaptidão para
a atividade habitual de repositor de mercadorias, tendo em vista que haveria restrição apenas
para exercer trabalhos de risco, como aqueles que envolvem serviços em alturas ou direção de
automóveis.

Da mesma forma, os laudos particulares atestam a existência do quadro
epiléptico, mas apenas um deles informa que a parte autora não possui indicação de exercer
suas atividades laborativas (Evento 6, LAUDO8). Além disso, dois dos documentos
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confirmam a utilização de medicação anticonvulsivante. O laudo datado em 8/5/2015 relata o
uso de Depakene (valproato de sódio) e Frisium (clobazam). O laudo elaborado em
18/4/2017, por sua vez, reitera que o autor faz uso de valproato de sódio.

Desse modo, considerando que não houve necessidade de alteração do esquema
medicamentoso, percebe-se que o recurso terapêutico utilizado (valproato de sódio) produziu
bons efeitos, sendo suficiente para manter estável o quadro de epilepsia.

Quanto ao requerimento de anulação da sentença para possibilitar a
complementação do laudo pericial, pontua-se que não há necessidade de que o perito
responda a novos quesitos. Pela leitura do parecer, nota-se que foram analisadas todas as
questões de cunho médico pertinentes, inclusive com a  descrição completa dos laudos e
exames apresentados (quesito 5), resultando em análise satisfatória da moléstia.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos e
pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341129v13 e do código CRC 58569447.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 5001476-58.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSELIA ALEXANDRE NAZARIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 24) que
julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez. Em suas razões recursais (Evento 31), a autarquia alega, em síntese, (i) que a lei
não prevê a obrigação do INSS realizar outra perícia administrativa antes da cessação do
benefício, eis que o ônus de requerer a sua prorrogação é exclusivo do segurado; (ii) que o
agendamento de nova perícia para fins de prorrogação do benefício pode ser requerido no
prazo compreendido nos quinze dias que antecedem a data da cessação do benefício (DCB)
prevista e, qualquer que seja a data do agendamento da perícia, o benefício não será cessado
ou suspenso até a realização do ato médico; e (iii) que a questão da fixação da DCB encontra-
se pacificada no âmbito da Turma Nacional de Uniformização ao julgar o tema 164, tendo o
INSS requerido a fixação da DCB expressamente, na forma da lei previdenciária, a fim de
que não seja obrigado a efetuar nova perícia administrativa antes da cessação do benefício, no
caso de o segurado não efetuar pedido de prorrogação. Contrarrazões da parte autora (Evento
36).

DATA DE NASCIMENTO: 14/10/1968 (51 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavradora.

DOENÇAS: síndrome do túnel do carpo e lumbago com ciática.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 11/04/2019 alegando que estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar sua atividade laborativa habitual, tendo requerido a
concessão de benefício por incapacidade.

A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, elaborada em 05/06/2019, concluiu
que a autora padece de síndrome do túnel do carpo e lumbago com ciática, moléstias que a
incapacitam total e temporariamente para o trabalho habitual desde 04/03/2018 (DII), sendo
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necessário ao menos 6 meses para tratamento e recuperação de sua capacidade laborativa.

À análise. Com efeito, note-se que não há nos autos elementos hábeis a infirmar
as informações prestadas pelo perito, que respondeu aos quesitos formulados de forma clara,
precisa e coerente.

A sentença recorrida deferiu o restabelecimento do benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora (NB 6240956370), desde a cessação indevida com DIP na data
de sua prolação, e determinando que a referida benesse somente pode ser cessada “após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento
do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação”.

Contudo, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina, in
terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou a seguinte
tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, a expert estimou prazo de, no mínimo, 6 (seis) meses para tratamento e
recuperação da capacidade laborativa da parte autora. Dito isso, ante o imperativo legal de
fixação de DCB e a estimativa pericial, fixa-se a data de cessação do benefício em 6 (seis)
meses a contar da perícia, ou seja, em 05/12/2019, ficando a critério da parte autora
requerer administrativamente a prorrogação do benefício concedido, caso assim deseje,
conforme disposto na Lei de Benefícios.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe provimento para
fixar DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, em 6 (seis) meses a contar da
data da perícia judicial realizada em 05/06/2019, devendo a parte autora requerer sua
prorrogação administrativamente conforme disposto na Lei de Benefícios. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000348193v4 e do código CRC 58e89487.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5002207-91.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: CARMEN LUCIA HOLTZ (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-o a conceder o auxílio-
doença NB 31/617.860.909-8 desde 15/3/2017. Em suas razões recursais (Evento 53), alega,
em síntese,  que (i) o laudo pericial atesta que a autora não se encontra incapacitada para o
exercício de suas atividades habituais, quais sejam, do lar (ii) o médico perito analisou os
documentos, relatórios e exames apresentados pela parte autora, havendo solucionado a
questão, ao afirmar que a patologia da autora não é incapacitante, (iii) o perito, que detém
conhecimento técnico específico sobre a matéria de ordem médica, concluiu que não existe
incapacidade laborativa em relação à autora, (iv) a mera caracterização da patologia não é
suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício, portanto, é necessária a correta
distinção entre a redução da capacidade anatômica, de natureza subjetiva, e a da capacidade
laborativa, intimamente imbricada com a espécie de trabalho desenvolvido, (v) os quesitos
complementares foram elaborados com texto fora da realidade da autora, e a expressão "se for
realizado em demasia" repetida nas respostas não é aplicável à autora, devendo ser
desconsiderada na análise do recurso, afinal, ninguém passa o dia todo (em demasia) subindo
e descendo escadas e nem permanece muito tempo em pé ou
mesmo deambula frequentemente em casa. Contrarrazões (Evento 56).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder  auxílio-doença  desde
15/3/2017 com sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/617.860.909-8, formulado em
15/3/2017, foi indeferido por motivo de parecer contrário da perícia médica do INSS (evento
1, INFBEN8).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou  gonartrose bilateral nos
joelhos (quesito 4, evento 12). Afirmou que a autora  possui aptidão para exercer a atividade
habitual de "do lar" (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho
(quesito 13).

O INSS alegou que "o(s) requerimento(s) formulado(s) pela parte autora foi(ram)
corretamente indeferido(s). Pois bem, não há qualquer razão para afastar a conclusão
administrativa que concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos. Portanto, a
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requerente não faz jus ao pedido do beneficio previdenciário em tela" (evento 22). O parecer
administrativo não subordina a conclusão do perito nomeado pelo juízo. 

A autora impugnou o laudo pericial (evento 16). O perito foi intimado para prestar
esclarecimentos (evento 24). Em laudo complementar, o perito respondeu (evento 30):

1) Qual a probabilidade de a autora sentir dor nos joelhos e/ou dormência nas pernas e de
ficar com os joelhos inchados se tiver de subir e descer escadas? 

R: A periciada possui grande probabilidade de dor no joelhos para essa atividade se for
realizado em demasia.

2) Qual a probabilidade de a autora sentir dor nos joelhos e/ou dormência nas pernas e de
ficar com os joelhos inchados se permanecer muito tempo em pé? 

R: A periciada possui media probabilidade de dor no joelhos para essa atividade se for
realizado em demasia. 

3) Qual a probabilidade de a autora sentir dor nos joelhos e/ou dormência nas pernas e de
ficar com os joelhos inchados se tiver de deambular frequentemente? 

R: A periciada possui grande probabilidade de dor no joelhos para essa atividade se for
realizado em demasia.

O INSS não impugnou o laudo complementar (evento 29).

A conclusão exposta no laudo pericial não vincula o juiz (art. 479 do CPC/2015). Assim,
apesar de o perito ter atestado a possibilidade de desempenho da atividade habitual com
limitações, formulo conclusão em sentido divergente. É difícil imaginar que a autora possa
trabalhar com produtividade aceitável sendo portadora de dor nos joelhos para subir ou
descer escadas, permanecer muito tempo na posição em pé e deambular frequente. Para
exercer a função de "do lar", a autora precisa ter aptidão para ficar em pé, deambular
frequentemente e subir ou descer escadas. 

Admito que a autora preserve aptidão física para executar tarefas inerentes ao lar, mas com
restrições muito severas, que me convencem de que essa capacidade laboral não é plena. Se,
para exercer uma profissão, o segurado precisa, em razão das suas condições pessoais,
sacrificar-se de forma extraordinária em relação à média dos trabalhadores da mesma
categoria profissional, tendo de empreender adaptações exageradas no modo de execução das
tarefas, configura-se incapacidade parcial para o trabalho. Entendimento em sentido
contrário implica desrespeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art.
1º, III, da Constituição Federal).

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, a autora tem direito ao auxílio-
doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho.

O perito examinou a autora em 19/6/2018 (evento 5) e se eximiu de estimar a data do início da
incapacidade estimou o início da incapacidade (quesito 10). A lacuna do laudo pericial pode
ser suprida pelos laudos datados de 13/3/2017, 4/12/2017 (evento 1, COMP5) e 23/4/2018
(evento 1, LAUDO7). São admissíveis como fonte de prova complementar os laudos de médico
assistente que sejam contemporâneos ao momento do requerimento do benefício e que revelem
dados convergentes com o laudo pericial. Presume-se, assim, que na data do requerimento do
benefício, em 15/3/2017, a autora estava incapacitada para o trabalho
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A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/617.860.909-8 desde o requerimento
administrativo, em 15/3/2017.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.  O perito não
estimou data para recuperação da autora para o trabalho. Por isso, arbitro que a DCB seja
fixada em conformidade com o Enunciado FOREJEF nº 120:

A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo,
devendo ser estipulada em 45 dias da implantação

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho
na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação, requerer a
prorrogação do benefício por telefone (Central 135), ou na Agência da Previdência Social
mantenedora ou pela Internet
(https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb). Se a parte autora não
apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício nos 15 dias que antecederem a
DCB, o INSS poderá cessar o benefício.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-
doença NB 31/617.860.909-8 desde 15/3/2017, mantendo o pagamento do benefício pelo
menos até 45 dias após a data do deferimento do benefício.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação.Os valores deverão ser corrigidos com correção
monetária desde a data em que eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de
mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices
oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE
870947 (em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral. Em não sendo
definido,até o trânsito em julgado, a modulação dos efeitos da decisão, ou sendo fixado
momento posterior ao da presente demanda, os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. O
somatório das prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação fica limitado a 60
salários mínimos.

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar em 30 dias o benefício previdenciário,
observados os seguintes parâmetros:

Segurado = CARMEN LUCIA HOLTZ

 

CPF = 82688605704

Conceder o auxílio-doença NB 31/617.860.909-8

DIB = 15/3/2017
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DCB = 45 dias após DDB (data do deferimento do benefício)

DIP = 01/02/2019

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

O valor dos honorários periciais antecipados à conta de verba orçamentária deverá ser
incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do tribunal (art. 12, § 1º, da Lei nº
10.259/2001).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000316446v8 e do código CRC 82a04619.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5001760-91.2018.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: EDNEA CORREIA LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente
o pedido autoral de concessão de auxílio-doença.

Em suas razões recursais (Evento 38), o réu alega, em síntese, que (i) a
incapacidade da autora é preexistente ao reingresso, (ii)  nos exames realizados em
22/09/2017 e 11/07/2017, a perícia médica, analisando os mesmos fatos, fixou a DII em
03/05/2017, (iii) a autora, após a perda da qualidade de segurada, que foi mantida até
15/01/2015, reingressou no RGPS com o recolhimento de 05/2017, efetivado em atraso, não
contando para fins de carência, (iv) para proceder à perícia judicial, a parte autora apresenta
apenas documentos posteriores à recuperação da carência, em intuito de direcionar a prova,
(v) a autora só efetuou nova filiação ao sistema com o intuito de obter  um  benefício  por 
incapacidade,  restando  comprovada a tentativa de burlar o sistema securitário, (vi) a doença
 incapacitante,  por  certo, é  anterior  à (re)filiação  tardia  da  autora  ao  RGPS,  o  que
 impede  a  concessão  de  benefício previdenciário.

Contrarrazões de Evento 43.

DATA DE NASCIMENTO: 17/02/1965 (atualmente com 54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: do lar.

DOENÇA: gonartrose em ambos os joelhos e obesidade.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 12/11/2018 alegando que, por ser portadora
de ARTROSE DO JOELHO, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a
atividade habitual do lar. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde o
requerimento em 28/07/2017 (Evento 27).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 03/05/2017, atestando que relata dor em joelhos de
longa data, sem trauma recente, faz uso de analgésicos sem melhora, apresenta geno varo
importante, crepitação patelar e dor a palpação medial, além de tendão patelar, com exame
demonstrando artrose medial importante. Indica a realização de artroplastia total do joelho.

(ii) Laudo médico, datado em 10/08/2017, atestando que é portadora de
gonartrose e tendinopatia patelar bilateral, realiza fisioterapia, tendo como diagnóstico
diminuição da amplitude de movimento para extensores, flexores e adutores de quadril, com
diminuição da força muscular para extensores e flexores do joelho, déficit de equilíbrio e
marcha com auxílio de muletas. Não apresentou melhora durante as sessões de fisioterapia
realizadas entre 03/2017 e 08/2017, estando impossibilitada de exercer atividade laborativa.

(iii) Laudo médico, datado em 17/08/2017, atestando que relata dor em joelhos
de longa data, havendo piora progressiva, faz uso constante de analgésicos, apresenta geno
varo importante, limitação do arco de movimento dos joelhos, com exame demonstrando
gonartrose importante. Indica a realização de artroplastia total do joelho, e aguarda cirurgia.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 31/01/2019, por
médico especialista em perícia médica, concluiu que a autora é portadora de GONARTROSE
EM AMBOS OS JOELHOS E OBESIDADE, estando total e temporariamente incapacitada
para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora deambula com auxílio de muletas, tendo
limitação importante, ao exame físico apresenta obesidade, geno valgo e crepitação nos
joelhos, (ii) a examinada é portadora de gonartrose em ambos os joelhos, principalmente
à direita, além de obesidade, (iii) a portadora aguarda cirurgia de artroplastia total de joelhos
pela rede pública de saúde, (iv) a autora possui limitações dolorosas e funcionais, encontradas
no exame clínico pericial, (v) trata-se de patologia progressiva, com provável início há cerca
de seis anos, (vi) determina como provável data de início da incapacidade o momento da
perícia, uma vez que é decorrente de doença degenerativa e progressiva, (vii) o ato médico
pericial foi baseado em anamnese ocupacional, no exame físico, nos exames complementares
e nos laudos médicos apresentados, (viii) a pericianda está incapacitada de forma total e
temporária, com início na data da perícia e término 120 dias pós procedimento cirúrgico,
momento no qual deverá ser submetida a nova avaliação pericial.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial a parte ré não se manifestou.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada sua data de
início (31/01/2019), cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurada e o cumprimento do
período de carência exigido em lei.
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Insta salientar que no período de 30/11/2013 a 01/05/2017, a autora não verteu
contribuições, tendo configurado a perda da qualidade de segurado. Entretanto, do extrato do
CNIS acostado aos autos (Evento 31), tem-se que, dentre outros períodos, a parte autora
efetuou recolhimentos na categoria de segurado facultativo de 01/07/2017 a 31/01/2019.
Assim, resta comprovada sua qualidade de segurado da Previdência Social em 31/01/2019
(DII), bem como o preenchimento da carência legal.

Em sede recursal, a autarquia afirma que o pleito autoral tem base em doença
preexistente, cujo início de incapacidade se dá em 03/05/2017, momento no qual a autora não
preenchia os requisitos necessários à concessão do benefício. 

Contudo, observa-se que a doença que acomete a autora é revestida de caráter
temporal e intermitente, fato que significa dizer que tal moléstia possui períodos de
estabilização (controle) e agudização.

Ademais, com base em tal cara característica, e no fato de ser a incapacidade da
autora proveniente de doença degenerativa e progressiva, o perito judicial atesta sua data de
início em 31/01/2019, momento de realização da perícia. Desse modo, não é possível
determinar que a autora tenha permanecido incapacitada durante todo o período indicado pela
parte ré.

Não obstante, o art. 59, § 1º da Lei nº 8.213/1991 aduz que:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de
Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício,
exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença
ou da lesão.   

Entende-se, portanto, que a incapacidade da autora é proveniente de
agravamento de doença com caráter progressivo, sendo devida a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença a partir da data de início da incapacidade, em 31/01/2019
(Evento 18).

Nesse sentido, conclui-se pela manutenção da sentença.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000351642v21 e do código CRC 54c18bfb.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 143



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 181/409

5001760-91.2018.4.02.5005 500000351642 .V21 JESX51455© JES10873

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5000859-29.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RENATO LIBERATO NEVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.  

Em suas razões recursais (Evento 44, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) sofreu um acidente de moto e torceu o joelho esquerdo, ficando impossibilitado de exercer
suas funções laborais, (ii)  exerce a função de mecânico, ficando muitas vezes em posições
que necessitam da flexão do joelho, e (iii) as provas devem ser consideradas em conjunto. 

Contrarrazões do INSS (Evento 48, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 1/11/1981 (atualmente com 37 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: mecânico (conforme a inicial).

DOENÇA: entorse e distensão de outras partes e das não especificadas do joelho (conforme a
perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor  ajuizou ação, em 27/8/2018, alegando que, por ser
portador de lesão do mecanismo extensor do joeho esquerdo, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de mecânico. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 6/3/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
4/8/2009 a 17/1/2010 e 16/8/2011 a 19/9/2012 (Evento 15, RSC2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo médico, datado em 5/3/2018, atestando que ele deveria afastar-se do
trabalho por 3 meses para tratamento de lesão do mecanismos extensor do joelho esquerdo;
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(ii) laudo, expedido em 5/3/2018 em prontoatendimento, atestando histórico de
queda há 2 dias, com dor e edema em joelho e pé esquerdo, sem crepitações, movimentos
preservados.

A perícia judicial (Evento 27, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
21/11/2018, por médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor,
embora fosse portador de entorse e distensão de outras partes não especificadas do joelho,
não estava incapacitado para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) ao exame físico, o periciado apresenta-se lúcido e
orientado no tempo e espaço, respondendo bem às solicitações, com boa aparência e
condições de higiene, marcha sem alterações, sem muleta ou auxílio de terceiros, durante o
exame sentou-se e levantou-se sem apoio nos móveis, joelhos sem derrame articular e com
mobilidade completa e ausência de instabilidade ligamentar ou sinais de lesões meniscais, (ii)
o autor queixa-se de dor no joelho esquerdo, ao fazer esforço, (iii) a causa provável da doença
é traumática, (iv) a doença não tem relação com o trabalho exercido, (v) não ocorreu acidente
de trabalho, (vi) a patologia do autor não causa incapacidade laboral, (vii) o periciado sofreu
entorse e apresenta mobilidade normal sem instabilidade e está trabalhando, e (viii) foram
considerados, no exame físico, os exames complementares e a história clínica.     

 Após a juntada do laudo pericial, a parte autora, embora intimada, ficou inerte.

A respeito dos laudos particulares acostados pelo autor, nota-se que, de fato, em
3/3/2018, ele sofreu uma queda e, em razão desse acidente, ficou incapacitado para o labor
por 3 meses. A perícia judicial, por sua vez, datada em 21/11/2018, atestou a existência de
lesão no joelho, porém sem restrição funcional incapacitante. 

Assim, pode-se concluir que, na DER em 6/3/2018, o autor estava incapacitado
para as suas atividades habituais, fazendo jus ao pagamento do benefício até 6/6/2018 (ou
seja, por 3 meses). Registre-se que, em consulta ao espelho do CNIS acostado aos autos, o
autor detinha a qualidade de segurado da Previdência Social (em período de graça). 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento de auxílio-doença de 6/3/2018 a 6/6/2018. Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, mesmo que parcial.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338732v21 e do código CRC 0125f463.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5000459-09.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DIRCEU LOPES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de conversão do auxílio-doença que vem recebendo em aposentadoria
por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 47, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) possui paradas comportamentais com quadro sugestivo de crises compulsivas agudas em
contexto de encefalopatia hipertensiva, (ii) a perícia reconheceu sua incapacidade parcial e
temporária para as atividades habituais (motorista de carreta), (iii) devem ser analisadas suas
condições pessoais, tais como baixa escolaridade (ensino médio incompleto) e limitações
funcionais e (iv)  o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da
prolação da sentença. 

Contrarrazões do INSS (Evento 50, CONTRAZ1).  

DATA DE NASCIMENTO: 15/7/1973 (atualmente com 46 anos). 

OCUPAÇÃO HABITUAL: carreteiro (conforme a inicial). 

DOENÇA: síndrome epiléptica (conforme a perícia judicial). 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 18/6/2018 , alegando que, por ser
portador de PARADAS COMPORTAMENTAIS COM QUADRO SUGESTIVO DE CRISES
COMPULSIVAS AGUDAS EM CONTEXTO DE ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA,
estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de carreteiro .
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 21/2/2018. Consta, nos autos, que
está recebendo auxílio-doença desde 22/10/2017 (Evento 34, CONT1).
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Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):

(i) laudo médico, datado em 24/11/2017, informando quadro clínico de parada
comportamental, quadro sugestivo de crises convulsivas, realizou eletroencefalograma
compatível com o quadro e, no momento, está contraindicado para direção e manuseio de
máquinas;

(ii) documento médico, datado em 13/10/2017 (data da alta hospitalar),
informando crise convulsiva, história de epilepsia na infância, está em tratamento irregular,
apresentou dia 9/10/2017, crise convulsiva tônico-clônico generalizada, perda da consciência,
acordando com confusão mental e sem reconhecimento de familiares, história de epilepsia na
infância, com uso de Gadernal até os 11 anos, hipertensão arterial sistêmica em tratamento
irregular; 

(iii) laudo médico, datado em 23/10/2017, informando que ele encontra-se em
acompanhamento médico e investigação após apresentar crise convulsiva em contexto de
encefalopatia hipertensiva, não apresenta condições de exercer a função  de motorista por
tempo indeterminado e também está em acompanhamento com neurologista.  

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
31/10/2018, por médico especialista em neurologia, concluiu que o autor, por ser portador de
síndrome epiléptica,  estava incapacitado para o trabalho habitual, porém de forma
temporária.

Destacou o perito que (i) o periciado queixa-se de crise convulsiva, (ii) a doença
é de origem idiopática, (iii) a patologia não guarda nexo com a atividade laborativa, (iv)
a doença não decorre de acidente de trabalho, (v) a doença torna o periciando limitado para o
exercício do último trabalho, pois encontra-se contraindicado a dirigir veículos automotivos,
operar máquinas pesadas e trabalhar em alturas, (vi) a incapacidade é temporária e parcial,
(vii) a data provável do início da doença/incapacidade é outubro de 2017, (viii) a limitação
remonta à data de início da doença, (ix) o periciado encontra-se em tratamento clínico com
anticonvulsivantes, sem indicação cirúrgica, (x) o periciado colaborou na realização da
perícia e (xi) ele deve ser reavaliado em julho/2019, (xii) o autor encontra-se completamente
contraindicado a permanecer no cargo de motorista no período de 1 ano após o início do hiato
assintomático com normalidade eletroencefalográfica, (xiii) tendo em vista que o último
eletroencefalograma, datado de julho de 2018, apresentava paroxismos de ondas lentas, o
autor deve permanecer afastado até julho de 2019, quando deverá ser reavaliado, (xiv)
o periciado apresentava crises convulsivas na infância, tendo permanecido assintomático no
período entre os 11 e os 44 anos de vida, sendo que, em 2017, apresentou recorrência do
quadro, e (xv) há perspectiva de remissão clínica, devendo manter o uso de
anticonvulsivantes e o acompanhamento com médico neurologista.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 22, PET1) requerendo a procedência total dos
pedidos na inicial.
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Como se observa, não há elementos de prova, nos autos, que possam sinalizar a
incapacidade total e permanente do autor para toda e qualquer atividade laborativa. O autor
não se desincumbiu do ônus de apresentar algum elemento de prova que podesse infirmar o
parecer do perito, que procedeu a um exame criterioso. O laudo médico, datado em
24/11/2017, apenas informa que ele estaria, à época, contraindicado para direção e manuseio
de máquinas. Por outro lado, o laudo médico, datado em 23/10/2017, aponta que não
teria condições de exercer a função  de motorista por tempo indeterminado.  

A medida que se afigura plausível, no caso, portanto, é reconhecer, em face do
risco ocupacional, a inaptidão do autor  para a atividade habitual de carreteiro em razão da
possibilidade de ocorrer crises epiléticas, sendo necessário submeter -lhe (oportunamente) a
procedimento de reabilitação para outra atividade profissional compatível com o seu estado
clínico, ou seja, diversa da atividade de dirigir veículos automotivos, operar máquinas
pesadas e trabalhar em alturas, ante a possibilidade de crises epiléticas/convulsivas a qualquer
tempo. 

Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando  reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual. No caso, o autor não possui mais condições de exercer a atividade habitual
de motorista de carreta e outras atividades que o submetem a risco de morte, como operar
máquinas pesadas e trabalhar em alturas. Ocorre que o autor não possui idade avançada
(atualmente com 46 anos) e tem condições de ser reabilitado para outra atividade profissional,
compatível com o seu estado clínico, salvo na hipótese de ocorrência de agravamento do
quadro de saúde.

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.
 

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional)
possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores, como
possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a
reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo.
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Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-
doença desde a data da cessação do benefício, com o seu encaminhamento ao processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, devendo o
benefício ser mantido, pelo menos, durante o período em que ela estiver participando do
processo de reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou
em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Observa-se que a autarquia já iniciou o processo de reabilitação profissional,
considerando a impossibilidade de exercício da atividade habitual, conforme Evento 47.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se o pagamento  de auxílio-doença, pelo menos, devendo o benefício ser mantido,
pelo menos, durante o período em que  estiver participando do processo de reabilitação
profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso de modificação
das circunstâncias fáticas após a sentença. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000360710v42 e do código CRC 4605c8ce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5016705-95.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADNILSON ALVES PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 45, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) é incontestável que é portador de fratura articular do calcâneo direito, razão pela qual está
incapacitado para exercer suas atividades laborais, (ii) não concorda com a conclusão do
perito, uma vez que é portador de enfermidade e encontra-se em tratamento com
medicamentos fortíssimos, o que o torna vítima de efeitos colaterais, e (iii) o juiz considerou
apenas o laudo pericial, não considerando o laudo particular juntado aos autos, que atesta seu
estado incapacitante.

Contrarrazões do INSS (Evento 49,CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 25/11/1974 (atualmente com 44 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: encarregado de tesouraria (conforme a inicial). 

DOENÇA: fratura do calcâneo direito (conforme a perícia judicial).  

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 21/11/2018, alegando que, por ser
portador de FRATURA ARTICULAR DO CALCÂNEO DIREITO, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de encarregado de tesouraria.
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde a cessação. Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 23/6/2018 a 11/9/2018 (Evento 26, OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou o laudo médico, datado em 4/9/2018,
informando história de queda de altura em 2/6/2018 e fratura articular de calcâneo direito,
tipo depressão articular, foi submetido a tratamento conservador com imobilização sem carga,
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por 3 meses, no momento apresenta radiografias com sinal de consolidação óssea,
porém matém quadro álgico (dor) e limitação funcional importante, deverá manter protocolo
de reabilitação fisioterápica, e afastar-se de atividades que envolvam deambulação,
sobrecarga de peso e ortostase prolongada, sendo estimado o período de 45 dias para
recuperação.   

A perícia judicial (Evento 16, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 28/2/2019,
por médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de fratura do calcâneo direito, não estava incapacitado para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) ao exame físico, apresenta marcha sem alterações, sem
muleta ou auxílio de terceiros, durante o exame sentou-se e levantou-se sem apoio nos
móveis, edema do calcâneo direito leve, mobilidade completa de flexão e extensão do
tornozelo direito e mobilidade lateral do pé direito mantida, (ii) queixa-se de dor no calcâneo
com a marcha e relata manter edema crônico, (iii) a lesão já está tratada e com bom resultado,
(iv) a causa da lesão é traumática, (v) a lesão não decorre do seu trabalho, (vi) não houve
acidente de trabalho, (vii) o periciado relatou acidente em casa, (viii) não há limitação para o
exercício de sua atividade habitual, (ix) já foi tratado e tem mobilidade completa e (x) o autor
informou que o acidente ocorreu em junho/2018. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou petição afirmando que a perícia judicial foi contraditória  ao laudo
particular, mas a perícia  não esteve em contradição com o laudo.

Não obstante o fato de o laudo particular, datado em 4/9/2018 (contemporâneo à
DCB), informar que, atualmente, o autor apresenta radiografias com sinal de consolidação
óssea, porém matém quadro álgico (dor) e limitação funcional importante, devendo manter
protocolo de reabilitação fisioterápica e afastar-se de atividades que envolvam deambulação,
sobrecarga de peso e ortostase prolongada, sendo estimado o período de 45 dias para
recuperação, a atividade habitual do autor não é incompatível com tal estado clínico. 

 Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, ficando
suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000351647v34 e do código CRC 2a5f37d4.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5002490-14.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: INEZ CASSEMIRO DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento de auxílio-doença à parte
autora desde a cessação indevida, devendo ser mantido, independente de requerimento de
prorrogação, até a constatação de sua plena capacidade laborativa em perícia realizada em
sede administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano contado da data da
perícia médica, realizada em 28/03/2019, ou até a conclusão de programa de reabilitação.

Em suas razões recursais (Evento 60), o INSS alega, em síntese, que (i)  a
sentença declarou inconstitucional o § 9º do art. 60, da Lei 8.213/1991, por violação ao
devido processo legal, (ii) não há qualquer violação ao devido processo legal, umas vez que o
referido artigo foi inserido na Lei de Benefícios após a conversão da Medida Provisória
767/2017 em lei e (iii) a DCB deve ser fixada com base no §8º do art. 60 da Lei 8.213/1991,
ou do §9 º do referido artigo, tendo em vista que não há qualquer inconstitucionalidade.

Contrarrazões da parte autora (Evento 73).

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito da fixação da DCB de
acordo com a previsão do art. 60, §§8º e 9º, da Lei 8.213/1991.

 A sentença recorrida deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DIB na
data da cessação indevida e DIP na data de sua prolação, devendo ser mantido,
independentemente de requerimento de prorrogação, até a constatação de sua plena
capacidade laborativa em perícia realizada em sede administrativa após o transcurso do
prazo mínimo de 01 (um) ano contado da data da perícia médica, realizada em 28/03/2019,
ou até a conclusão de programa de reabilitação. 

O § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios) determina, in
terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:
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Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 1 (um) ano para o tratamento da
parte autora (quesito 16 - Evento 40), antes que se proceda a uma reavaliação. A própria
sentença acatou as conclusões periciais, determinando o afastamento por esse mesmo prazo, a
ser contado a partir da perícia judicial, realizada em 28/3/2019.

Dessa forma, havendo estimativa do período mínimo necessário à recuperação
pelo perito, afasta-se a necessidade do prazo pré-estabelecido pelo art. 60, § 9º, da Lei
8.213/1991, mesmo porque, diante do caráter complexo das moléstias que acometem a autora,
portadora de transtorno depressivo recorrente e transtorno obssessivo-compulsivo (quesito 2 -
Evento 40), o prazo legal de 120 dias seria bastante exíguo.

Assim, a aplicação do art. 60, § 9º, da Lei de Benefícios é impertinente ao caso
dos autos não por uma eventual inconstitucionalidade, em virtude de violação ao devido
processo legal, mas sim porque, nessa análise em específico, as doenças de cunho psiquiátrico
da autora demandam um maior tempo para a recuperação, conforme atesta a perícia judicial.

Portanto, deve ser restabelido o auxílio-doença desde a cessação em 11/6/2018 e
mantido pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data  perícia judical, não sendo
aplicável o art. 60, § 9º, da Lei n. 8.213/1991, conforme já exposto. Ou seja, o pagamento
deverá ser realizado de 11/6/2018 a 28/3/2020.

No mais, caso a autora entenda que permanece incapacitada após o transcurso
do prazo, deverá requerer a prorrogação do benefício por via administrativa.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento de auxílio-doença de 11/6/2018 a 28/3/2020. Sem custas
isentas e honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347532v11 e do código CRC 913c5df3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5000063-41.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SERGIO GAMBARINI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de auxílio-doença
desde a data da citação do INSS, em 11/6/2018, mantendo o pagamento do benefício por, pelo
menos, 120 dias, contados a partir da data sentença.

Em suas razões recursais (Evento 57), a autarquia alega, em síntese, que (i) o
perito foi específico em afirmar que não havia incapacidade na DER, (ii) a sentença concedeu
benefício por incapacidade com DII posterior à DER, (iii) apesar de a autora ter apresentado
incapacidade posterior, não estava incapacitada na data do requerimento administrativo, (iv) a
sentença é extra petita e deve ser reformada para julgar improcedente o pedido
e (v) alternativamente, o benefício deve ser concedido somente na data da juntada do laudo
pericial ou, sucessivamente, na data de início da incapacidade, mas sem condenação em juros
nem verbas de sucumbência, pois não houve mora do INSS, uma vez que na DER a autora
não estava incapaz.

Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 10/8/1964 (55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavrador.

DOENÇA: dorsalgia, lombociatalgia e transtornos de discos intervertebrais.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 23/4/2018, alegando que, por ser portador de
lombocitalgia, devido à escoliose lombar, espondilodiscopatia degenerativa e abaulamento
discal em L2-L3, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual
de lavrador. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 18/9/2017 (DER).
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Com a inicial, o autor apresentou o laudo, datado em 18/12/2017, atestando que
seria portador de lombociatalgia, devido à escoliose lombar, espondilodiscopatia degenerativa
e abaulamento discal em L2-L3, com dor incapacitante, sendo encaminhado para tratamento
conservador com fisioterapia e analgésicos, mas não obteve melhora do quadro clínico;
aponta que, como o paciente não estava melhorando, foi solicitada avaliação do
neurocirurgião para definir tratamento cirúrgico ou conservador; destaca também que, até
aquele momento, aguardava agendamento da consulta com o neurocirurgião pelo SUS; por
fim frisa, que ele não está apto para exercer sua atividade profissional há cerca de um ano
(Evento 1, LAUDO20-LAUDO21).

A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, elaborada em 17/7/2018, concluiu
que o autor, portador de dorsalgia, lombociatalgia e transtornos de discos intervertebrais,
estava temporariamente incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) ao exame físico, o autor apresentou-se em bom estado
geral e regular estado nutricional, com reflexos preservados, força grau V nos membros
superiores, dor à palpação dorsal e lombar, leve contratura paravertebral, ausência de
limitação funcional, redução de amplitude de flexão em 90 graus, rotação prejudicada,
marcha atípica e teste de Lasègue negativo bilateralmente, (ii) o exame de ressonância
magnética da coluna lombossacra (17/3/2017) evidenciou espondilodiscopatia degenerativa e
mínimo abaulamento discal em L2-L3, sem repercussões, (iii) apresentou atestados médicos
(23/4/2018 e 18/6/2018) atestando, respectivamente, "lombociatalgia com quadro crônico e
incapacitante" e "dorsalgia com lombociatalgia, sem indicação cirúrgica, sem melhora com o
tratamento conservador e sem capacidade laborativa", (iv) o autor possui incapacidade para
qualquer atividade laborativa, de forma temporária, (v) apresenta alterações ao exame físico e
nos documentos médicos, sem condições de retornar ao trabalho por enquanto, (vi) sugere-se
afastamento temporário do trabalho pelo período de 90 dias para tratamento e posterior
reavaliação, sendo a data de início da incapacidade comprovada em abril de 2018, (vii) é
portador de dorsalgia, lombociatalgia e transtornos de discos intervertebrais, (viii) a
incapacidade é total e temporária, (ix) a incapacidade decorre do agravamento das doenças,
(x) o autor já realizou fisioterapia e utiliza medicações, no momento, (xi) o tratamento poderá
compreender medicações e mais fisioterapia, o que será combinado com o médico assistente,
(xii) possui patologias descompensadas no momento que o tornam incapaz para o trabalho
e (xiii) há possibilidade de recuperação e estabilização das doenças.

Como se observa, a perícia judicial atestou a incapacidade temporária do autor,
por ser portador de dorsalgia, lombociatalgia e transtornos de discos intervertebrais,
sugerindo afastamento do trabalho pelo período de 90 dias para tratamento e posterior
reavaliação. O perito identificou ainda que a data de início da incapacidade remonta a
abr/2018, com base em laudo médico, datado em 23/4/2018, que informava a existência de
lombociatalgia com quadro crônico e incapacitante. 

No entanto, a sentença bem destacou que o laudo particular datado em
18/12/2017 já indicava o estado incapacitante, atestando lombociatalgia, devido à escoliose
lombar, espondilodiscopatia degenerativa e abaulamento discal em L2-L3, com dor
incapacitante, sendo encaminhado para tratamento conservador com fisioterapia e
analgésicos, mas não obteve melhora do quadro clínico.
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Nesse contexto, percebe-se que o requerimento administrativo mais recente foi
realizado em 18/9/2017 (Evento 1, PROCADM64), ou seja, três meses antes da DII fixada
por meio do laudo particular mais antigo apresentado. Sendo assim, a sentença determinou a
concessão do benefício de auxílio-doença desde a citação do INSS, para que a decisão não
representasse surpresa para a autarquia.

Desse modo, afasta-se a alegação da parte ré no sentido de que a sentença
proferida seria extra petita e teria causado prejuízos ao INSS, tendo em vista que, no
momento da citação, foi possibilitado à autarquia que tomasse conhecimento do laudo médico
particular posteriormente produzido, o qual já atestava o mesmo estado incapacitante
verificado por ocasião do exame pericial.

No mais, a concessão do benefício somente a partir da perícia judicial se mostra
indevida, sobretudo porque o expert, da mesma forma que a sentença, baseou suas conclusões
a respeito do início da incapacidade em laudos particulares pretéritos e não somente na data
do exame.

Por fim, a concessão a partir da DII, mas sem a incidência de juros ou verbas de
sucumbência, mostra-se incompatível com a mora efetivamente suportada pela parte autora,
que incidirá, inclusive, apenas a partir da citação da autarquia, para que não lhe sejam
infligidos prejuízos que não poderia ter previsto anteriormente.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas (art. 4° da Lei 9.289/1996). Honorários advocatícios devidos
pelo recorrente vencido e fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000355385v15 e do código CRC 058db7ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5000439-84.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDMAR PAIVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do benefício de auxílio-
doença, com DIB em 9/11/2018 (um dia após a DCB anterior), início do pagamento na data
da prolação da sentença e cancelamento (DCB) em 120 dias após a concessão ou reativação
do benefício (art. 60, §9º da Lei 8.213/1991 - inexistência de prazo estimado para a cessação
da limitação funcional).

Em suas razões recursais (Evento 32), a autarquia alega, em síntese, que (i) o
perito judicial confirmou que não havia incapacidade na DER, (ii) a sentença concedeu o
benefício com DII posterior à DER, (iii) há prejuízo para o INSS, tanto pela condenação do
principal, quanto pelos juros, correção e verbas de sucumbência, (iv) a sentença é extra petita
e nula, devendo ser reformada para julgar improcedente o pedido, sem prejuízo de que a parte
autora submeta sua nova condição à autarquia, em novo pedido administrativo, (v) há quase
seis meses entre a última DCB e a DII fixada pelo perito, (vi) o fato de ser a mesma moléstia
não induz à presunção de incapacidade contínua, já que é possível a existência de doença com
sintomas intermitentes, (vii) alternativamente, o benefício deve ser concedido apenas a partir
da data da juntada do laudo pericial ou na data da DII, mas sem condenação em juros e verbas
de sucumbência, uma vez que não houve mora do INSS, já que, na DER, o autor não estava
incapaz e (viii) a TR deve ser considerada inaplicável somente a partir de 20/9/2017 ou,
subsidiariamente, de 25/3/2015, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Contrarrazões da parte autora (Evento 38).

DATA DE NASCIMENTO: 15/8/1975 (44 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavrador.

DOENÇA: discopatia degenerativa, com compressão nervosa, e dor lombar crônica.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 25/2/2019, alegando que, por ser portador de
doença discal degenerativa lombar, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar
a atividade habitual de lavrador. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
8/11/2018 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 14/11/2003 a 30/6/2004 e
5/9/2018 a 8/11/2018 (Evento 19, OUT1, p.6).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudo, datado em 27/11/2018, atestando que estaria em tratamento clínico
regular por quadro de lombalgia mecano-postural associado a ciatalgia à direita, com melhora
parcial ao tratamento instituído, ainda com piora de maneira significativa à  realização de
atividades de moderada demanda funcional; é portador de espondilodiscopatia degenerativa
lombar com múltiplas reduções de amplitudes foraminais, sendo mais importante em L4-L5
por hérnia protusa latero-foraminal direita (ressonância da coluna lombar em jul/2018);
mantido o tratamento medicamentoso e a reabilitação por fisioterapia específica; sem
condições laborativas por aproximadamente 6 meses (Evento 1, LAUDO4, p.1).

(ii) laudo, datado em 24/7/2018, atestando início de tratamento clínico por
quadro de lombalgia mecano-postural, com amplitude de movimento limitada, associada à
radiculite franca de membro inferior direito, com piora de maneira significativa à realização
de atividades de leve a moderada demanda funcional, inclusive para manutenção de postura
ortostática e deambulação; é portador de doença discal degenerativa lombar com redução de
amplitudes foraminais, sendo mais importante à direita na tomografia computadorizada da
coluna vertebral realizada em 2014; início do tratamento medicamentoso, sendo encaminhado
para reabilitação para fisioterapia específica, solicitando novos exames para análise evolutiva
(radiografias e ressonância magnética); sem condições laborativas por aproximadamente
2 meses (Evento 1, LAUDO4, p.2).

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 23/4/2019, concluiu
que o autor, portador de discopatia degenerativa, com compressão nervosa, e dor lombar
crônica, estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor apresentou queixa de dor nas costas e na perna
direita, (ii) alega que, em 2014, iniciou dor lombar com irradiação para o membro inferior
direito, (iii) a tomografia computadorizada da coluna lombar (13/11/2014) evidenciou
abaulamento discal difuso de L4/L5 com protusão lateral direita, comprimindo o saco dural e
ocupando parcialmente o forame neural correspondente, (iv) a ressonância magnética da
coluna lombar (31/7/2018) indicou piora do quadro degenerativo, com espondilodiscopatia
lombar, abaulamento discal difuso em L2-L3, L3-L4 e L4-L5 e hérnia discal protusa com
compressão nervosa, (v) continua em tratamento médico conservador, utilizando Pregabalina,
(vi) ao exame físico, apresentou-se lúcido e orientado, com marcha claudicante, restrições nos
movimentos de flexão e extensão do tronco, com teste de Lasègue positivo à direita, com
contratura importante da musculatura paravertebral, com evidências clínicas de quadro
doloroso no momento pericial, com reflexos patelares e aquileu presentes e normais, com
sinais de pontas (não consegue andar nas pontas dos dedos ou do calcanhar) positivos,
indicando neuropatia compressiva, (vii) a causa provável do diagnóstico é degenerativa, (viii)
a data provável de início da doença é indeterminada, (ix) o autor realiza e coopera com a
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efetivação do tratamento adequado, (x) o tratamento foi mantido durante a vigência do
benefício, (xi) realiza tratamento clínico com ortopedista, (xii) é portador de discopatia
degenerativa, com compressão nervosa, e dor lombar crônica que impede trabalho braçal,
(xiii) é necessário tratamento cirúrgico, (xiv) a data provável de início da incapacidade é a
partir da avaliação pericial, (xv) o  exame físico mostrou dados clínicos e manobras positivas
de compressão nervosa por degeneração discal, com limitação funcional e dor aos médios
esforços, impossibilitando temporariamente a função de lavrador, (xvi) não houve outro
período de incapacidade entre a DER/DCB e a DII atual, (xvii) a data provável de
recuperação da capacidade é indeterminada, dependendo do tratamento cirúrgico da patologia
em questão, (xviii) há necessidade de tratamento cirúrgico para descompressão de
terminações nervosas e estabilização da coluna lombar, (xix) a incapacidade decorre de
progressão da doença, (xx) a incapacidade é parcial e temporária e (xxi) não pode carregar
peso acima de 5kg.

Como se observa, embora a perícia judicial tenha concluído que a incapacidade
só poderia ser atestada a partir da data do exame, percebe-se que o quadro clínico verificado
pelo perito em 23/4/2019 é o mesmo atestado pelos laudos particulares apresentados pelo
autor, datados em 24/7/2018 e 27/11/2018 (Evento 1, LAUDO4, p.1-2).

Da mesma forma, o relatório do SABI (Evento 31, OFIC1, p.3) indica que o
benefício concedido entre 5/9/2018 a 8/11/2018 foi motivado pelos mesmos problemas
ortopédicos na coluna lombar (lombalgia e espondilodiscopatia lombar), sendo fixada a data
de início da incapacidade com base no laudo de médico assistente, elaborado em 24/7/2019
(Evento 1, LAUDO4, p.2). 

Ressalta-se que o laudo de 27/11/2018 (Evento 1, LAUDO4, p.1) foi
confeccionado em data próxima à cessação do benefício concedido administrativamente,
indicando que o autor permanecia incapaz mesmo após a DCB. O referido laudo aponta que o
estado incapacitante impossibilitaria o autor para o trabalho por aproximadamente 6 meses.

A perícia, por sua vez, foi realizada em 23/4/2017, ou seja, cerca de cinco meses
após o laudo particular que atestava a permanência da incapacidade depois da DCB. Assim,
nota-se que a inaptidão laboral foi detectada pelo perito dentro do próprio período em que o
médico assistente atestou que ela permaneceria.

Portanto, conclui-se que o autor permaneceu incapacitado em virtude de
moléstias ortopédicas desde a cessação administrativa do benefício, devendo ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
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tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido e
fixados em 10% sobre o valor da condenação .
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350145v20 e do código CRC 2b3770b0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5002873-92.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DELMA LUZIA STEIN (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de auxílio-doença à parte autora
desde a DER, em 24/11/201, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, a
partir de 25/7/2018 (data da realização da primeira perícia judicial em que se constatou a
incapacidade), com o acréscimo de 25% dada a assistência permanente de terceiro ( art. 45,
Lei 8213/1991).

Em suas razões recursais (Evento 88),  alega, em síntese, que (i) não há prova
técnica sobre o início da incapacidade ou sobre sua eventual progressão, (ii) a incapacidade
reconhecida administrativamente se deve à doença psiquiátrica (episódios depressivos) e não
por baixa visão, (iii) em relação à baixa visão, de origem neurológica, consta que o déficit
visual é desde a infância, (iv) não houve fixação de data de início para a baixa visão, (v) não
há possibilidade de concessão do benefício por incapacidade quando a autora é portadora da
enfermidade que gerou a incapacidade desde a infância, antes de seu ingresso no RGPS, (vi)
foi a baixa visão que motivou a concessão do adicional de 25%, sendo que não houve prova
do agravamento da doença, que acompanha a autora desde a infância, (vii) a DII fixada pelo
perito judicial se baseia apenas em relatos da autora e não em elementos técnico-científicos
e (viii) não havendo elementos suficientes determinar a DII, ela deve ser fixada na data da
perícia judicial.

Contrarrazões da parte autora (Evento 92).

DATA DE NASCIMENTO: 31/5/1965 (54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavradora.

DOENÇA: baixa acuidade visual e depressão.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 15/5/2018, alegando que, por ser portadora
de baixa acuidade visual binocular, hipertensão arterial e quadro depressivo estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de lavradora. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 24/11/2017 (Evento 6, INDEFERIMENTO4).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo, datado em 7/12/2017, atestando queixa de fotofobia acentuada e baixa
acuidade visual binocular; apresenta acuidade visual referida de contagem de dedos a 2
metros no olho direito e no olho esquerdo (pior que 20/800); não melhorou com lentes
corretivas; nistagmo acentuado bilateral, mais visível com Lâmpada de Fenda; o mapeamento
de retina apresenta palidez temporal de pupila e leves alterações pigmentares (Evento 1,
PROC2, p.5-6).

(ii) laudo, datado em 22/11/2017, atestando que seria portadora de quadro
clínico compatível com episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, sendo
acompanhada por especialista; como comorbidade, apresenta hipertensão arterial sistêmica e
cardiopatia; devido ao quadro descrito acima, apresenta dificuldades de praticar suas
atividades laborativas e de vida diária (Evento 1, PROC2, p.7).

(iii) laudo, datado em 17/11/2017, atestando que seria portadora de episódio
depressivo grave sem sintomas psicóticos, até o momento sem resposta, com recomendação
para concessão do auxílio por no mínimo 90 dias (Evento 1, PROC2, p.8).

(iv) laudo, datado em 18/10/2017, solicitando afastamento do serviço da lavoura
temporariamente, devido a descontrole de pressão arterial associado a quadro depressivo
importante (Evento 1, PROC2, p.9).

(v) laudo, datado em 16/11/2017, atestando hipertensão arterial sistêmica e
síndrome ansioso-depressivo há longo tempo, para a qual toma medicamento controlado
(Evento 1, PROC2, p.10).

(vi) laudo, datado em 19/2/2019, atestando crises depressivas/ansiosas, em uso
de medicação e sem condições para o trabalho (Evento 55, LAUDO2, p.1).

(vii) eletroencefalografia digital e mapeamento cerebral, datada em 6/2/2019,
atestando moderada depressão da eletrobiogênese cerebral, sem registro de elementos
gráficos anormais (Evento 55, LAUDO2, p.2).

A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 25/7/2018, por médico
especialista em Oftalmologia, concluiu que o a autora, portadora de baixa acuidade visual
bilateral, estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora queixa-se de cegueira bilateral, (ii) o quadro
não é compatível com baixa visão de origem oftalmológica, mas sim neurológica, (iii)
apresentou laudo com diagnóstico de baixa acuidade visual bilateral, mas sem origem
oftalmológica aparente, (iv) não possui aptidão para exercer sua atividade habitual como
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trabalhadora rural, pois enxerga mal, (v) não é possível afirmar se há risco de agravamento do
quadro caso continue exercendo sua atividade habitual, pois o quadro parece ter origem
neurológica, que não é o ramo de atuação do perito, (vi) não é possível estimar a data de
início da incapacidade, pois a doença parece ter origem neurológica, (vii) a autora refere que
o quadro surgiu há 8 anos, aproximadamente, e trouxe laudo de 7/12/2017, com quadro já
instalado, (viii) o laudo particular e o exame do olho não apontaram alterações importantes
que justificassem a baixa acuidade visual, porém a autora apresenta nistagmo, o que sugere
baixa acuidade visual profunda, (ix) a quantidade de visão informada pela paciente a
impossibilita de exercer qualquer atividade e (x) tem necessidade de assistência permanente
de terceiro para as atividades diárias.

Posteriormente, foi designada nova perícia (Evento 41), elaborada em
16/1/2019, por médico especialista em Neurologia, que concluiu que o a autora, portadora de
baixa acuidade visual e depressão, estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora queixa-se de dificuldade para enxergar, (ii) é
portadora de baixa acuidade visual de provável origem neurológica, (iii) devido à falta de
dados de acompanhamento e exames diagnósticos, não é possível definir a etiologia, (iv)
também apresenta quadro de depressão, que, por não se tratar de doença neurológica, deve ser
melhor avaliada por perícia psiquiátrica, (v) ao exame, apresentou-se lúcida, orientada, alerta,
vigil, com baixa acuidade visual bilateral no exame de confrontação, com nistagmo bilateral
(indicativo de baixa acuidade visual profunda), com linguagem preservada, sem déficit motor
e sensitivo e deambulando sem auxílio, (vi) não possui aptidão para exercer sua atividade
habitual de lavradora, (vii) segundo laudo de avaliação oftalmológica (pior que 20/800) e o
exame clínico, apresenta baixa acuidade visual profunda, (viii) a baixa acuidade visual
profunda impede o desempenho da atividade habitual, (ix) há incapacidade definitiva para a
atividade habitual, (x) o quadro crônico é de longa data, não sendo possível estimar a DII, (xi)
apresentou apenas um laudo oftalmológico de 7/12/2017, não sendo possível definir a DII por
ausência de exames específicos e laudos de acompanhamento anteriores, (xii) devido à baixa
acuidade visual profunda e ao nível de escolaridade, não é candidata à reabilitação
profissional e (xiii) não necessita de assistência permanente de terceiros.

Como se observa, as perícias judiciais não puderam fixar a data de início da
incapacidade, por se tratar de quadro crônico de longa data, com origem provavelmente
neurológica. O laudo particular mais antigo apresentado foi elaborado em 7/12/2017 (Evento
1, PROC2, p.5-6), informando baixa acuidade visual e presença de nistagmo, o que sugere
baixa acuidade visual profunda, segundo a perícia com especialista em Oftalmologia.

O fato de a doença possuir origem neurológica não implica dizer que o quadro
se manteve linear ao longo dos anos, com as mesmas características. No caso dos autos,
percebe-se que o agravamento da baixa acuidade visual foi responsável pelo surgimento da
incapacidade, tanto que os registros médicos remontam apenas ao ano de 2017. 

Pontua-se que a autora relatou, em perícia administrativa registrada no SABI
(Evento 26), que possui déficit visual desde a infância, o que foi explorado pelo INSS em
suas razões recursais. No entanto, não existem provas de que o referido déficit tenha
apresentado características incapacitantes desde aquela época. Inclusive, a parte autora
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exerceu normalmente suas atividades campesinas nos anos anteriores, conforme comprovam
os contratos de parceria agrícola acostados aos autos (Evento 1, PROC2, p.11-23) e os
depoimentos das testemunhas, transcritos na sentença.

Dessa forma, considerando que houve o agravamento da doença com o passar
dos anos, deve ser mantida a sentença proferida por seus próprios fundamentos e pelos
fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido e
fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347790v24 e do código CRC 4f97d39c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5000692-15.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALIKSON CAROLINO BERNARDINO (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o réu ao pagamento do
benefício de auxílio-doença desde o requerimento administrativo, formulado em 30/06/2016
(Evento 1, INDEFERIMENTO5), e mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sentença. 

Em suas razões recursais (Evento 45), o INSS alega, em síntese, que (i) a perícia
judicial concluiu que o autor se encontra temporariamente incapaz para o trabalho desde
jan/2018, em decorrência do agravamento da doença da qual é portador desde a infância, (ii)
consta nos autos apenas a homologação do período rural de 14/11/2005 a 1/8/2014, (iii)
portanto, na DII fixada pelo perito, não há prova da qualidade de segurado, ainda que
considerado o período de graça de 12 meses (art. 15, II, da Lei 8.213/91) e (iv) a DII
identificada pelo perito deve ser considerada, pois trata-se de profissional imparcial.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 49).

DATA DE NASCIMENTO: 14/11/1989 (atualmente com 29 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavrador.

DOENÇA(S): retardo mental e depressão.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 13/8/2018, alegando que, por ser portador de
problemas psiquiátricos, estaria total e definitivamente incapacitado / a para realizar a
atividade habitual de lavrador. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
30/6/2016 (DER).
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Como se observa, a controvérsia nos autos se limita à discussão acerca da
qualidade de segurado da parte autora. O INSS alega, em suas razões recursais, que deve ser
considerada a data de início da incapacidade fixada pela perícia judicial, em janeiro de 2018,
afastando-se, portanto, o entendimento fundamentado na sentença, que fixou a DII em 2014,
com base no que atestou o laudo particular utilizado pelo perito como suporte de sua
estimativa.

Sobre a data de início da incapacidade, a perícia judicial informa o seguinte:

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 

Comprova incapacidade a partir de janeiro de 2018, conforme avaliação atual e
documentos médicos apresentados.

O documento particular que o perito informa ter analisado (Evento 1,
EXMMED7, p.1), embora tenha sido elaborado em janeiro de 2018, atesta que o quadro
observado remonta há cerca de quatro anos antes da confecção do documento, o que foi
destacado pelo próprio expert no item "exames complementares e atestados":

Atestado de Annia Garcia Milanes, RMS 3200408, de 17/01/2018: Há mais ou
menos quatro anos iniciou com quadro de delírios, fala sozinho. Não trabalha.
Nega etilismo, tabagismo. Tem tratamento regular para saúde mental.

Dessa forma, percebe-se que a fixação da DII nos moldes da sentença  adequa-
se de forma mais coerente aos registros dos laudos particulares, nos quais o perito se baseou
para sustentar suas conclusões. 

Portanto, fixada a data de início da incapacidade desde, pelo menos, janeiro de
2014, nota-se que o autor conta com a necessária qualidade de segurado, uma vez que obteve
a homologação de período de atividade rural entre 14/11/2005 e 1/8/2014 (Evento 28,
PROCADM1, p.22).

Assim, deve ser mantida a sentença proferida por seus próprios fundamentos e
pelos fundamentos ora expostos. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000368725v7 e do código CRC 322c052d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 5001408-33.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELCIMAR CONSTANTINO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

 Em suas razões recursais (Evento 45, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) é portador de fratura na clavícula, (ii) está totalmente incapacitado para o exercício da
atividade habitual de atendente de fechador, que tem como atribuições atuar com atendimento
ao cliente, recepcionar, apresentar os produtos, realizar a organização de prateleiras,
estocagem e organização do local, fazer a recepção de mercadorias e esclarecimento de
dúvidas, zelar pelo bom atendimento, eficiência e produtividade, (iii) devem ser consideradas
as suas condições pessoais (idade, grau de escolaridade e qualificação profissional), pois
reforçam a sua incapacidade de ser reabilitado, e (iv) deve ser decretada a nulidade da
sentença e designada nova perícia médica especializada em ortopedia. 

Contrarrazões do INSS (Evento 48, CONTRAZ1).   

DATA DE NASCIMENTO:12/5/1980 (atualmente com 39 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: atendente de fechador (conforme a inicial).

DOENÇA: fratura da clavícula (conforme a inicial).  

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 25/9/2018, alegando que, por ser portador de
FRATURA DA CLAVÍCULA, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de atendente de fechador . Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 24/9/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 2/3/2004 a
20/5/2004 e 24/5/2018 a 24/9/2018 (Evento 25, OUT1).
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Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudo médico, datado em 27/8/2018, informando a existência de fratura do
terço lateral da clavícula esquerda, em estágio de consolidação, porém com risco de não
consolidação, arco de movimento diminuído do ombro esquerdo, sem condições de retorno as
suas atividades laborais por 45 dias;

(ii) laudo médico, datado em 19/7/2018, informando a existência de fratura do
terço distal da clavícula em 9/5/2018, estando esta em consolidação, com presença de calo
ósseo em formação (com risco de não consolidação), a necessidade de fisioterapia e uso de
tipoia, com indicação de cirurgia em caso de não consolidação da fratura.

Após o ajuizamento do feito e antes da perícia judicial, o autor apresentou ainda
os seguintes documentos médicos: 

(i) laudo médico, datado em 27/9/2018, informando queda de bicicleta e fratura
do terço distal da clavícula;

(ii) atestado médico, datado em 1/10/2018, informando que o autor necessitava
de 10 dias de afastamento do trabalho;

(iii) declaração, expedida em 27/10/2018 pela empregadora, informando que o
autor não teria retornado ao trabalho;

(iv) laudo médico, datado em 1/10/2018, informando artralgia no ombro e
fratura de clavícula consolidada;

(v) atestado de saúde ocupacional, expedido em 27/9/2018, informando que,
naquela data, ele estava inapto para o labor habitual na empresa empregadora;

(vi) laudo médico, datado em 6/12/2018, informando tratamento
conservador devido a fratura no terço distal da clavícula esquerda há 6 meses, sendo
encaminhado à fisioterapia para fortalecimento do manguito e alívio do quadro álgico, com a
presença de pseudoatrose da clavícula esquerda após tentativa de tratamento conservador,
com orientação de tratamento cirúrgico para fixação da não consolidação do terço distal da
clavícula, sem condições de exercer atividades laborativas com carga em membro superior
esquerdo. 

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 6/12/2018,
por médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor seria portador de
FRATURA DA CLAVÍCULA NÃO CONSOLIDADA, porém não estaria incapacitado para o
trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) ao exame físico, o autor apresenta-se lúcido e
orientado no tempo e espaço, respondendo bem às solicitações com boa aparência e
condições de higiene, marcha sem alterações, sem muleta ou auxílio de terceiros, durante o
exame sentou-se e levantou-se sem apoio nos móveis, clavícula esquerda com calcificação na
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porção distal e com aumento de volume subcutâneo,  mobilidade completa do ombro
esquerdo com queixa de dor ao elevar o braço, sem mobilidade anormal do foco de fratura,
(ii) em anamnese, ele relatou ter sofrido queda de bicicleta em 26/5/2018, com fratura da
clavícula esquerda e contusão na cabeça e no joelho esquerdo, (iii) o autor sofreu fratura da
clavícula esquerda com tratamento conservador, sem conseguir a consolidação completa, (iv)
a não consolidação da clavícula não impede o desempenho de funções com os membros
superiores e o autor tem mobilidade normal do ombro sem mobilidade anormal da clavícula,
tendo mobilidade normal do ombro, sem incapacidade para sua atividade laboral, e (v) não
haveria limitação para o exercício de sua atividade habitua, sem mobilidade anormal no foco
da fratura e mobilidade normal do ombro esquerdo.

Pela leitura do parecer do perito, que é especialista na área médica periciada,
nota-se que ele respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões de cunho médico pertinentes. Registre-se que o juiz não está adstrito ao laudo
pericial (a conclusão do laudo, principalmente), podendo concluir pela incapacidade com
base no exame físico descrito na perícia e nos demais elementos dos autos. 

Além disso, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência
ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora tenha
indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se que o
perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o objeto da perícia, o
método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos, razão pela qual não há o que se falar
em nulidade da perícia e, por consequência, da sentença.

Quanto à apresentação de quesitos complementares na impugnação ao laudo
pericial, vale apontar que o magistrado não está obrigado a deferir a complementação do
laudo quando entender que a prova pericial não carece de complementação, em se tratando
de diligência meramente protelatória, a teor do art. 370, parágrafo único, do CPC.  

Dessa forma, rejeita-se o pedido de nulidade da perícia judicial. 

Compulsando os autos, observa-se que, após a perícia judicial, o
autor apresentou laudo médico, datado em 23/1/2019 (pouco tempo após a perícia em
6/12/2018), informando que ele foi submetido a tratamento cirúrgico de pseudoartrose de
fratura de clavícula em 22/1/2019, sendo realizada redução aberta e fixação absoluta com
parafuso, em estado pós-operatório, sendo orientado a manter repouso e utilizar medicações
analgésicas, sem condições de realizar qualquer atividade de esforço no momento. 

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Os elementos revelam que as conclusões da perícia judicial não podem
prevalecer, pois o laudo datado em 23/1/2019 demonstra que, logo após o exame pericial, o
autor foi submetido a tratamento cirúrgico e que, por isso, estaria sem condições de realizar
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qualquer atividade com esforço físico. Não obstante, a própria perícia judicial apontou a
ausência de consolidação da fratura da clavícula e a existência de dor em caso de flexão do
braço. 

No que tange ao estado incapacitante na data da cessação, em 24/9/2018, consta,
nos autos, o atestado de saúde ocupacional, expedido em 27/9/2018 pela empresa
empregadora, informando que, naquela data, ele estava inapto para o labor habitual. 

Nesses termos, faz jus o autor ao restabelecimento do auxílio-doença desde a
cessação indevida em 24/9/2018, devendo o pagamento ser mantido até o decurso do prazo
previsto § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, que passa a fluir a partir deste julgado. 

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual". No caso, não há ainda prova de incapacidade total e definitiva para a
atividade habitual, não havendo que se falar por ora em aposentadoria por invalidez. Cumpre
registrar que, havendo agravamento da patologia ou impossibilidade de recuperação do estado
capacitante, o autor pode requerer novamente o benefício, sem que isso configure violação à
coisa julgada. 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar o restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação em 24/9/2018,  com a
fixação da DCB, em 45 dias, contando-se o prazo a partir deste julgado. Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral).  Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329322v74 e do código CRC c6292bd4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5001729-68.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VANUZA OLIVEIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença (Evento 32) que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 36), a autora alega, em síntese, (i) que a
incapacidade não está adstrita à comprovação de ordem exclusivamente médica,
compreendendo um juízo complexo de análise da concreta possibilidade da segurada retirar
do próprio trabalho renda suficiente para manter sua própria subsistência; (ii) que os laudos
médicos anexados à inicial demonstram a incapacidade desde o ano de cessação do benefício;
(iii) que pautando-se na análise de suas circunstâncias pessoais, verifica-se que certamente a
obtenção de trabalho encontra-se prejudicada, uma vez que não tem condições reais de
exercer as atividades profissionais compatíveis com seu grau de instrução, o que a impede de
dispor de meios para ter uma subsistência com o mínimo de dignidade e para custear seu
tratamento médico; (iv) que a enfermidade que justificou a concessão do benefício por
incapacidade se mantém desde a época em que foi suspenso, ante a inexistência de
recuperação, impossibilitando-a de trabalhar; e (v) que o laudo do perito médico-judicial se
apresenta como documento problemático para dirimir as dúvidas do Juízo, sobretudo em
relação à incapacidade que lhe atinge, pois a especialidade do douto perito é em Medicina
do Trabalho.

Contrarrazões de Evento 41.

DATA DE NASCIMENTO: 28/11/1977 (42 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: balconista.

DOENÇA: Transtorno depressivo ansioso e alterações degenerativas na coluna
vertebral.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação em 23/10/2018 alegando que, por ser portadora
de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, ansiedade generalizada, poliartrose e
fibromialgia, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar sua atividade laborativa
habitual. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade cessado em 30/04/2018.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 31/10/2016 a 27/01/2017; de 26/05/2017 a
15/08/2017 e de 24/08/2017 a 30/04/2018 (Evento 21).

Com a inicial, o a autora apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos:

(i) Laudo emitido em 14/06/2018 informando que a autora faz tratamento
psiquiátrico regular e que ela mantém sintomas depressivos constantes com episódios
psicóticos, tentativa de suicídio, instabilidade emocional, concluindo que ela não tem
condições de exercer atividade profissional no momento;

(ii) Documento médico datado em 05/06/2018 declarando que a autora foi
atendida em virtude de poliartralgia e mialgia difusa crônicas, já em uso de diversas
medicações por parte do Psiquiatra, além de analgésico opioide; 

(iii) Laudo psiquiátrico de 17/04/2018 declarando que a parte autora
compareceu ao consultório apresentando queixa de ansiedade, humor deprimido, episódios de
ideação suicida, episódios de heteroagressividade, dores no tórax, alucinações visuais e
auditivas, com relato de sono fragmentado, sonolência diurna e roncos a noite. Ainda, atestou
que a autora encontrava-se inapta para exercer suas atividades laborais por tempo
indeterminado;

(iv) Laudo médico de 10/08/2016 constando o relato da autora de queixa
persistente de dor maior na coluna dorsal e também na cabeça e coluna cervical, além de
queixa de diminuição de forma nos membros superiores e câimbras; e

(v) Parecer psicológico emitido em 06/10/2017 informando que, em avaliação
psicológica, constatou-se quadro de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos em
comorbidade com transtorno de ansiedade generalizada.

A perícia judicial (Evento 10), por sua vez, elaborada em 05/03/2019 por
médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora, embora fosse portadora
de transtorno depressivo ansioso e alterações degenerativas na coluna vertebral, não estava
incapacitada para o trabalho habitual.

Na ocasião, destacou o perito:

No caso em análise, considerando a história clínica da autora, os documentos e laudos
complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia-se que a pericianda é
portadora de alterações degenerativas em colune vertebral e tranastorno ansioso-depressivo
que não a incapacita para realização de nenhuma de suas atividades diárias, seja laborativa
ou não. Com relação ao tratamento realizado com psiquiatra, não há elementos que
configurem incapacidade laboral. Trata-se patologia crônica que demanda acompanhamento
contínuo. As alterações em coluna vertebral são compatíveis com achados clínicos da

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 153



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 216/409

5001729-68.2018.4.02.5006 500000353884 .V13 JES10873© JES10873

população desta faixa etária, mas que, no atual momento, não há evidências que justifiquem
qualquer limitação ou restrição da reclamante. Portanto, mediante análise médico-pericial,
não há incapacidade laborativa seja parcial, total, temporária ou definitiva.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Quanto a impugnação da especialização do médico perito, a TNU já sedimentou
o entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais
a autora é portadora, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que,
além disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando nenhum cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido
processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353884v13 e do código CRC e1c508d8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5017580-65.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença desde 5/10/2018,
mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 45 dias após a data do deferimento do
benefício.

Em suas razões recursais (Evento 29), a autora alega, em síntese, que (i) a
sentença é nula por ter julgado parcialmente procedente antes mesmo da realização do exame
médico pericial para fins de averiguação da sua incapacidade, (ii) a autora é portadora de
fratura do tronozelo, operada e fixada com placa e parafuso, orientada para não pisar e manter
o pé elevado, (iii) apresenta laudo particular que atesta queda da “própria altura com trauma
no tornozelo esquerdo no dia 24/07/2018 com fratura na tíbia e fíbula esquerdas, submetida a
esteossintese no dia 30/07/2018, cirurgia sem intercorrências, segue em acompanhamento
ambulatorial pós operatório, limitada temporariamente de suas atividades laborais, (iv) a
perícia médica administrativa apenas reconhece as limitações da Recorrente até o mês de
dezembro/2018, ao passo que, até os dias atuais, a mesma permanece sem condições de
desempenhar seu labor e (v) antes da análise meritória do feito, deve ser analisada a
necessidade de realização de exame médico pericial, uma vez que, sem a análise do Expert do
Juízo não se mostra possível aferir a real incapacidade da Recorrente. Contrarrazões de
Evento 33.

DATA DE NASCIMENTO: 15/7/1967

OCUPAÇÃO HABITUAL: Lavradora

DOENÇA: Fratura no tornozelo

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 30/11/2018, alegando que, por ser portadora
de fratura do tornozelo, operada e fixada com placa e parafuso e ter sido orientada para não
pisar e manter o pé elevado, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a
atividade habitual de lavradora. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
05/10/2018. O requerimento realizado no dia 05/10/2018 fora indeferido por falta de
qualidade de segurado (Evento 1, OUT6).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Comprovação de atendimento no Hospital Padre Maximo em 01/08/2018 em
que atesta paciente com fratura do tornozelo, operada e fixada com placa e parafuso,
orientada para não pisar e manter o pé elevado;

(ii) Exames laboratoriais, requisição de exames e receitas de medicamentos;

(iii) Ficha de Atendimento médico hospitalar ilegível;

(iv) Laudo médico, elaborado em 20/09/2018, que atesta que a autora foi vítima
de queda da própria altura com trauma no tornozelo esquerdo no dia 24/07/2018 com fratura
na tíbia fíbula esquerdas, submetida a osteossintese no dia 30/07/2018. Cirurgia sem
intercorrências. Segue em acompanhamento ambulatorial pós operatório, limitada
temporariamente de suas atividades  laborais.

Diante do conjunto probatório dos autos e do fundamento de negativa do
requerimento do benefício da autora, foi realizada audiência em 13/3/2019 para verificação
da qualidade de segurado e a sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte
autora, sob a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-
doença desde 5/10/2018 com sua conversão em aposentadoria por invalidez. 

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/625.106.115-8,
formulado em 5/10/2018, foi indeferido por motivo de perda da qualidade de
segurado (evento 2). 

A perícia médica do INSS fixou a data do início da incapacidade em 24/7/2018
(evento 5). A última contribuição recolhida pela autora remete ao mês
setembro/2015 (evento 8). Após a cessação das contribuições, a autora só
manteria a qualidade de segurada durante 12 meses. Contudo, a autora alegou
que exercia atividade rural em regime de economia familiar. 

O segurado especial tem direito ao auxílio-doença mesmo sem recolher
contribuições, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei
nº 8.213/91).
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Para o auxílio-doença, o período de carência é de doze contribuições mensais,
conforme art. 24 da Lei nº 8.213/91. Logo, a autora precisa comprovar exercício
de atividade rural em regime de economia familiar durante doze meses no
período imediatamente anterior à data de início de incapacidade.

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material,
sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº
8.213/91).

O contrato de parceria agrícola com prazo de vigência entre 10/10/2016 e
10/10/2019, celebrado com Feliz Falchetto, só teve reconhecimento de firma em
29/8/2018 (evento 1_CONTR8, fl. 31). Este documento não serve como início
de prova material por falta de contemporaneidade, uma vez que só teve firma
reconhecida por tabelião em momento posterior à data de início de
incapacidade. Em contrapartida, o contrato de parceria agrícola
antecedente, celebrado entre o amrido da autora e Feliz Falchetto, com vigência
no período de 10/10/2014 e 10/10/2016, teve reconhecimento de firmas em
28/11/2014 (evento 1_CONTR8, fl. 16). Isso basta para formar indício
contemporâneo (anterior à data de início de incapacidade) de que a autora
exerceu atividade rural depois que parou de contribuir para  a previdência
social, em setembro/2015.

De acordo com a Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização, “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. A
eficácia probatória dos documentos pode ser estendida com base em prova
testemunhal convincente.

A prova testemunhal confirmou que a autora estava exercendo atividade rural
em parceria agrícola na propriedade de Felix Falchetto na época em que ela
sofreu a fartura. Eis o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal - Ana Maria de Souza

Trabalhou na roça e depois de empregada na casa da Dr. Rita, só que depois saiu
e foi para a roça de novo trabalhar, aí não trabalhou fora mais, só trabalhou na
roça, nisso caiu e quebrou o pé, então desse dia para cá não consegue trabalhar
nem fazer quase nada; trabalhava lá no sítio do Felix Falqueto; trabalhava como
meeira, são colonos; na roça trabalha a autora e seu marido só, porque os filhos
já casaram; o marido da autora continua trabalhando na roça; a autora não tem
outra atividade na roça; sofreu o acidente na roça panhando café; lá é muito
molhado, quando pisou para calçar o sapato, uma perna passou e a outra perna
dobrou, dobrou e o pé virou para trás, aí quebrou e o pé ficou assim (mole), fez
três cirurgias, uma para colocar os pinos, eram sete pino e tirou um, deu bactéria
e teve que fazer cirurgia de novo, depois teve que fizer cirurgia de novo para
tirar todos os parafusos para poder lavar o machucado e fechou e colocou os
pinos de novo, então não consegue pisar direito com esse pé.
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1ª testemunha - Ademir Falqueto

A autora e seu marido trabalham com Felix Falqueto, é até parente do
depoente; são colonos, não sabe se trabalham a 40% ou à meia, isso não pode
informar não; eles trabalham e moram no sítio, Felix dá a casa para
morarem; vê os dois trabalhando, é claro, são vizinhos, o terreno do depoente
faz divisa com o patrão deles; no dia do acidente da autora, teve conhecimento,
claro, comentaram logo, caiu lá perto de casa, foi até lá hoje, estava comentando
agora; passou a saber que a autora quebrou o pé porque as mulheres conversam
mais que os homens até, comentaram que a autora caiu e quebrou a perna,
machucou a perna; não pode informar onde a autora estava no dia que se
machucou (não sabe); o nome da propriedade é Lavrinha, Venda Nova do
Imigrante; essa propriedade é do Felix Falqueto; parece que a autora vai fazer
treze anos que trabalha; a autora não trabalha sozinha, tem seu marido; na
propriedade trabalham outros colonos; o marido da autora tem um irmão que
trabalha lá também; não pode informar como Feliz paga a autora e seu marido;
99% deve pagar os 40% do que eles trabalham, 40% deles e 60% é do
patrão; não pode informar se a autora já fez trabalho fora da roça porque
não sabe, só conhecem eles trabalhando lá onde estão agora, mais cedo se
eles trabalharam em outro lugar não pode informar nada; o depoente também
trabalha na roça em sua propriedade; vai em Venda Nova na cidade e passa
dentro da propriedade deles. 

2ª testemunha - Fabio Lopes Pimenta

Sabe onde eles (autora e seu marido) moram; moram na propriedade de Felix
Falqueto desde outubro de 2006; essa propriedade fica em
Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante; o pai do depoente reside lá, é colono na
propriedade do próprio Felix também, mais três meeiros a mais de quarenta
anos; o pai do depoente é meeira na mesma propriedade a mais de quarenta
anos; eles (autora e seu marido) estão lá desde outubro de 2006; lá mexem
com café; a modalidade lá é de 40%, 60% para o patrão e 40% para o
meeiro no café e abacate; plantam também cereais, milho, feijão, para
despesas e essas coisas assim; tem a oportunidade de ver eles trabalhando, hoje
voltou e trabalha como vizinho na terra do irmão do patrão deles, que é outra
propriedade, tem três anos que voltou, de vez em quando a gente troca de
serviço com o cunhado ou com o marido da autora, a gente troca trabalho
também, trabalha com os dois e os dois também trabalham com o depoente;
conheceu os filhos da autora; os filhos da autora não residem lá; cada um dos
filhos é casado, tem suas vidas; os filhos já moraram lá na propriedade, os dois,
os três, o Juninho o mais novo, os outros quando chegou já eram casados; ficou
sabendo por alto que a autora caiu em casa, que tinha sofrido um acidente, caído
e quebrado o pé na própria propriedade mesmo; como foi, não sabe, mas tinha
acontecido na própria propriedade mesmo.                  

3ª testemunha - Ailton Gonçalves Pereira
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Sabe onde eles (autora e seu marido) residem agora; residem em Venda
Nova, Lavrinhas, na colônia do Felix; acha que o sobrenome do Felix é
Falqueto; nunca morou perto de lá, sempre morou aqui em Vitória, a gente é
que vai lá; tem vinculo porque seu filho é casado com a filha da autora; aí foi
onde nós passamos a nos conhecer; deve ter uns quatorze anos que o filho
casou; de lá para cá (desde que o filho casou) freqüenta a casa deles (a autora e
seu marido); essa frequência não foi sempre no mesmo local, antes era em São
Jorge, conheceu eles em São Jorge; depois mudaram aqui para Matilde na
colônia do João Marcos, depois foram para Venda Nova e sempre a gente ia
fazer visita; já viu eles trabalhando, já até já panhou café para eles, ajudando;
conhece o marido da autora; o nome dele é Reitor, agora não sabe se tem outro
nome; vê eles trabalhando diariamente; lá trabalham com lavoura de café,
panhando café, secando café, a autora cozinhando e levando na roça para
eles; não sabe o tamanho da área que eles trabalham; não mora lá próximo,
mora aqui em Santa Maria – Cariacica, Rua Oito, n° 185; não está muito a par
de quantos anos mora ali, mas deve morar há uns vinte anos, por aí; está falando
isso porque via a autora trabalhando na roça, morava aqui e ia lá, igual falou
aqui, conheceu eles por causa de seu filho, seu filho foi trabalhar para eles,
começou a namorar e casou com a filha da autora; passava a ir lá de seis em seis
meses, muitas das vezes em dois meses, não tinha data certa para ir.

Considero comprovada a qualidade de segurada especial da autora na data de
início de incapacidade.

A perícia médica do INSS realizada em 24/10/2018 diagnosticou a doença
classificada no código CID S82.8: fratura de outras partes da perna. Reconheceu
incapacidade temporária para o trabalho. Fixou a data do início da incapacidade
em 24/7/2018 (evento 5).

A autora tem direito ao auxílio-doença desde a data do requerimento
administrativo.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº
13.457/2017), “sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a
duração do benefício”.

A  perícia médica do INSS estimou a data-limite da incapacidade para o
trabalho em 24/12/2018 (evento 5).

Se o benefício for implantado agora, mas com data-limite já ultrapassada, a
parte autora não terá oportunidade para formular pedido de prorrogação do
benefício, porque essa espécie de requerimento só é aceita pelas APSs (agências
da previdência social) depois que o benefício já está implantado e desde que
antes de ser atingida a DCB. Por isso, arbitro que a DCB seja fixada em
conformidade com o Enunciado FOREJEF nº 120:
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A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa
do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou
estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do
benefício, de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação,
se ainda considerar que está incapaz.

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada
para o trabalho na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a
data de cessação, requerer a prorrogação do benefício por telefone (Central
135), ou na Agência da Previdência Social mantenedora ou pela Internet
(https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb). Se a
parte autora não apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício
nos 15 dias que antecederem a DCB, o INSS poderá cessar o benefício.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a
conceder o auxílio-doença NB 31/625.106.115-8 desde 5/10/2018, mantendo o
pagamento do benefício pelo menos até 45 dias após a data do deferimento do
benefício.

Assim, e considerando que a autora não apresentou nenhum elemento de prova
que pudesse sinalizar a continuação da sua incapacidade além do período já reconhecido
na sentença e que a perícia médica administrativa também não apontou limitações físicas
nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa ou anulação da sentença. Deste
modo, a sentença deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/1995).  

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341067v11 e do código CRC 7a918e20.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 154

https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb


20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 224/409

5003978-70.2019.4.02.5001 500000346475 .V30 JESX51455© JES10873

RECURSO CÍVEL Nº 5003978-70.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: IDAIRA DA SILVA RANGEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez, ou concessão de auxílio acidente.

Em suas razões recursais (Evento 36), a autora alega, em síntese, que (i) o perito
judicial não analisou os documentos médicos, tampouco os laudos do INSS, que indicam
limitação no grau mínimo, (ii) a perícia é contraditória aos laudos médicos apresentados pelo
INSS, (iii) há diminuição do seu potencial laborativo em virtude de acidente, (iv) apresenta
claudicação e redução da capacidade de andar, (v) é evidente o nexo de causalidade entre o
acidente sofrido e a limitação do potencial laboral, porquanto a redução da capacidade
laborativa se deu em virtude das sequelas oriundas da consolidação das lesões apresentadas,
(vi) a perícia judicial deveria ter sido mais clara ao constatar a incapacidade, uma vez que
afirmou a redução da capacidade de andar.

Contrarrazões de Evento 40.

DATA DE NASCIMENTO: 30/01/1986 (atualmente com 33 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de produção em fábrica de caixas de madeira.

DOENÇA: sequela consolidada de acidente motociclístico.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

O benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao
segurado que, em virtude de acidente de qualquer natureza, tenha sua capacidade para o labor
habitual reduzida de forma permanente, após consolidação das lesões, a teor do art. 86 da Lei
8.213/1991.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 155



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 225/409

5003978-70.2019.4.02.5001 500000346475 .V30 JESX51455© JES10873

No caso, a autora ajuizou ação, em 27/02/2019, alegando que, após acidente
motociclístico sofrido em 2017, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar sua
atividade habitual. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde a cessação
em 16/01/2019 ou, subsidiariamente, a concessão do benefício de auxílio-acidente. Consta,
nos autos, que recebeu auxílio-doença de 27/10/2017 a 16/01/2019 (Evento 4).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Exame de escanometria dos membros inferiores, datado em 07/11/2018,
revelando ser desprezível a diferença entre os membros inferiores, possui haste metálica no
fêmur esquerdo, com parafusos na extremidade. Indica ainda que, em radiografia antero-
posterior da bacia, em ortostase, não foi observada a presença de báscula da bacia.

(ii) Laudos médicos, datados em 24/07/2018 e 01/12/2017, atestando que sofreu
acidente automobilístico em 18/08/2017, que acarretou politrauma,
especificamente traumatismo cranioencefálico e trauma torácico. Realizou tomografia de
crânio, que indicou foto contusão T à direita e fratura linear da base do crânio, além de
operações de fixação externa do fêmur, de osteossíntese de fêmur terço distal esquerdo e de
drenagem torácica à esquerda em hemopneumotórax. Atesta boa evolução, com fraturas
consolidadas e sequelas definitivas, com arco de movimento reduzido no joelho esquerdo.

(iii) Laudo médico, datado em 29/11/2018, atestando que foi vítima de queda de
moto em 18/08/2017, apresentando fratura do fêmur esquerdo, sendo submetida a tratamento
cirúrgico. Atualmente a fratura se encontra consolidada, culminando em deformidade e
claudicação.

(iv) Prontuário médico, emitido em 24/10/2017 pelo Hospital Estadual Dr.
Jayme Santos Neves, informando os procedimentos realizados e a evolução do quadro
clínico, desde a internação em virtude de acidente motociclístico, em 18/07/2018.

(v) Laudo médico, datado em 11/04/2019, atestando que apresenta sequelas
neurológicas e ortopédicas de acidente sofrido em agosto de 2017, com contusões
hemorrágicas encefálicas e fraturas ósseas, ocasionando dificuldade de retornar ao trabalho
braçal.

A perícia judicial (Evento 20), por sua vez, elaborada em 13/06/2019, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de fratura do
fêmur esquerdo consolidada, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a paciente apresenta pós-operatório de correção de
fratura do fêmur esquerdo consolidada, (ii) ao exame físico, a autora apresenta bom estado
geral, demonstra membros inferiores tróficos, sem sinais de desuso, presença de cicatriz
lateral fechada sem sinais de infecção, sem sinais de edema local, sem distinção de
troficidade entre os membros, sem desvio angular patológico dos joelhos e arco de
movimento sem déficit da flexo-extensão, (iii) a pericianda não apresenta limitação nos
joelhos, assim como quadro de dor ou restrição no arco de movimento, (iv) a perícia foi
baseada na avaliação física e nos exames apresentados, (v) é possível confirmar que houve
incapacidade à época do acidente, em agosto de 2017, com tempo de recuperação previsto de
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1 ano, (vi) a examinada refere último labor em serraria, com a função de pregar caixas de
verdura, (vii) não existem dados técnicos que justifiquem incapacidade, estando a autora apta
ao labor habitual.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 28) aduzindo que o perito teria se omitido sobre diversas
questões, além de contrariar tanto os laudos particulares quanto os laudos do INSS, que
confirmam categoricamente a existência de sequelas do acidente sofrido, em especial o andar
claudicante, sobre o qual o perito não faz referência.

Entretanto, pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido
bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões de cunho médico pertinentes, procedendo a exame  físico criterioso. 

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados estão,
em sua maioria, compreendidos no período em que se encontrava em gozo do benefício por
incapacidade. 

Em que pese o laudo médico mais recente, realizado em 11/04/2019 (Evento 1),
informe dificuldade de retornar ao trabalho braçal, em virtude de sequelas neurológicas e
ortopédicas após acidente sofrido, não é claro ao informar as limitações que acometem a
autora.

Em sede recursal, a autora alega que há laudo da autarquia que confirma a
restrição para o labor, contudo, o laudo médico do SABI (Evento 4), decisivo para a cessação
do auxílio-doença, datado em 16/01/2019, informa que a examinada se apresenta ao exame
físico em bom estado geral, lúcida e orientada, com leve claudicação da perna esquerda, que
sobe e desce da maca sem dificuldades, não apresenta atrofias musculares significativas da
perna afetada, demonstra cicatriz cirúrgica consolidada e não aparenta sinais flogísticos nos
membros inferiores. 

Observa-se que, após consolidação das sequelas derivadas do acidente, a autora
não apresentou limitação ao exercício do labor habitual de auxiliar de produção em fábrica de
caixas de madeira. 

Desse modo, não faz jus a autora ao benefício por incapacidade, tampouco ao
auxílio-acidente pleiteado. 
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Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346475v30 e do código CRC a2d83a63.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5003898-09.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORMA DA PENHA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 45), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de dor lombar e articular, reumatismo, artrose grave nos ombros direito e esquerdo,
dorsalgia, lombalgia com artrose, transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade
com instabilidade emocional, estando total e definitivamente incapacitada de exercer
qualquer atividade laborativa, (ii) os laudos particulares não foram devidamente observados,
contudo, eles atestam claramente a alegada incapacidade, (iii) as patologias em questão a
incapacitam para varrer, passar pano e desempenhar trabalhos braçais de maneira geral, sendo
impossível o exercício de seu trabalho habitual de auxiliar de serviços gerais, o qual demanda
intensos esforços físicos e constante articulação da coluna lombar, (iv) devem ser analisadas
suas condições pessoais, em especial sua idade de 46 anos, grau de escolaridade de ensino
fundamental incompleto, qualificação profissional como auxiliar de serviços gerais, fatores
que acarretam limitação profissional, além da realidade do mercado de trabalho, não possui,
portanto, condições de se readaptar para nenhuma outra profissão.

Contrarrazões de Evento 48.

DATA DE NASCIMENTO: 30/07/1972 (atualmente com 47 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA: protusões e abaulamentos discais lombares.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 26/02/2019, alegando que, por ser portadora
de dor lombar baixa, dor articular, reumatismo, transtorno afetivo bipolar e transtorno de
personalidade com instabilidade emocional, além de depressão e fibromialgia, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais.
Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde 28/02/2019. Consta nos
autos que, dentre outros períodos,  recebeu auxílio-doença de 01/05/2018 a 28/02/2019
(Evento 31).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Exame de ressonância magnética, datado em 19/04/2018, concluindo que há
agudização do ângulo lombossacro, retrolistese grau I de L4 sobre L5, espondilodiscopatia
degenerativa lombossacra, protusão discal foraminal esquerda em L3-L4, comprimindo a
emergência radicular correspondente, complexo disco-osteofitário posterior difuso e
assimétrico em L4-L5, comprimindo o segmento foraminal da raiz neural L4 direita, e
discreto abalaumento difuso do disco intervertebral L5-S1, associado à protusão discal
paramediana esquerda, que mantém íntima relação com a origem da raiz neural S1 do mesmo
lado.

(ii) Laudo médico, datado em 02/01/2019, atestando que é portadora de
anedonia, sintomas ansiosos, somatoformes, impulsividade e instabilidade emocional.

(iii) Laudo médico, datado em 02/08/2018, atestando que apresenta sintomas
compatíveis com transtorno afetivo bipolar, apresenta sintomas mistos de mania e depressão,
bem como alucinações auditivas, agressividade e irritabilidade, não possuindo capacidade
laborativa.

(iv) Laudo médico, datado em 14/08/2018, atestando diagnóstico de osteoartrite,
hérnias discais, depressão e fibromialgia, realiza tratamento com antidepressivos e
acupuntura, sendo prescrito relaxante muscular e atividade física.

(v) Laudo médico, datado em 25/06/2018, atestando que é portadora
de retrolistese grau I de L4-L5, com protusão desde L3-L4, comprimindo a face central do
saco dural, além de discreto abaulamento discal difuso em L5-S, comprimindo a face central
do saco dural.

A perícia judicial (Evento 25), por sua vez, elaborada em 27/05/2019, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de protusões
e abaulamentos discais lombares, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora é portadora de protusões e abaulamentos
discais lombares, (ii) a pericianda não apresenta alterações significativas ao exame físico da
coluna lombar, bem como da coluna cervical, (iii) a perícia foi baseada no exame físico e nos
laudos e exames apresentados, (iv) não existem dados técnicos que justifiquem a inaptidão da
autora para o exercício da atividade habitual de auxiliar de serviços gerais, (v) não existem
dados que sugiram agravamento do quadro clínico com o exercício do labor, (vi) a examinada
se encontra apta ao labor habitual.
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Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 37) aduzindo que o perito foi contraditório ao atestar a
existência de  protusões e abaulamentos discais lombares, sem, contudo, afirmar sua
incapacidade. Afim de comprovar a manutenção da incapacidade, juntou os seguintes laudos:

(i) Laudo médico, datado em 03/06/2019, atestando que é portadora de protusão
discal em L3-L4, comprimindo a face central do saco dural, bem como pequeno abaulamento
discal difuso em L4-L5 e L5-S1, há limitação para o exercício de seu labor habitual, estando
incapacitada para tal, apresenta dor lombar com irradiação para os membros inferiores.

(ii) Laudo médico, sem informação referente à data de emissão, atestando que
apresenta artrose grave nos ombros, dorsalgia e lombalgia com artrose, além de ansiedade
aguda, possui limitação para varrer e passar pano em virtude das patologias que acotem os
braços e coluna, necessita de acompanhamento e tratamento, pois se encontra parcial e
temporariamente incapaz para realizar grandes esforços.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável
do laudo pericial.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados são
referentes, em sua maioria, ao período no qual se encontrava em gozo do benefício por
incapacidade. O laudo médico mais recente, realizado em 03/06/2019 (Evento 37), apesar de
informar a limitação da autora para sua atividade, em razão das patologias ortopédicas que a
acometem, não é suficiente para infirmar as conclusões periciais e comprovar a
permanência do estado incapacitante. 

Ademais, o perito judicial confirma a existência das doenças apresentadas nos
laudos particulares, contudo, é claro ao atestar que elas não incapacitam a autora para o
exercício de seu labor habitual.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
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De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353224v20 e do código CRC 1cec1912.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5001048-07.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WANDERLEY DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 36), o autor alega, em síntese, que (i) a Lei nº
13.105/2015 é incisiva ao dispor que para o cargo de perito só pode ser nomeado o
profissional que for especializado na área de conhecimento do objeto da perícia, (ii) a
exigência de especialização no objeto da perícia também deve ser atendida para a produção
da prova técnica simplificada, (iii) caracterizada a deficiência da perícia, retratada por um
laudo lacônico ou inconclusivo, o juiz determinará, de ofício, ou a requerimento da parte, a
realização de nova perícia (art. 480 CPC), (iv) requer a defesa uma nova avaliação médica
com o médico perito especializado em cardiologia, sob pena de cerceamento de
defesa. Contrarrazões de Evento 40.

DATA DE NASCIMENTO: 21/06/1971 (48 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Pedreiro

DOENÇA: sequela de traumatismo de crânio

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 22/09/2018, alegando que, por ser portador de
traumatismo craneano encefálico grave, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde
a sua cessação, em 20/06/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 31/01/2010
a 08/05/2018 (Evento 11, RSC2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) Laudo médico, elaborado em  29/07/2010, informando que o autor, com 39
anos, sofreu acidente de moto no dia 17/01/2010 com traumatismo crânio encefálico grave
com traumatismo ocular a direita, hematoma extradural frontal, múltiplas escoriações por
toda superfície corporal. Foi operado no dia 18/01/2010, sendo transferido para a UTI do
Hospital Rio Doce no dia 20/01/2010, onde permanece internado por mais de 20 dias. Obteve
alta no dia 09/02/2010. Reiternou no dia 14/05/2010, no Hospital Dório Silva, em Serra,
realizando cranioplastia no dia 19/05/2010, obtendo alta hospitalar no dia 20/05/2010. No
momento, encontra-se com alta médica definitiva com perda visual do olho direito, distúrbio
de comportamento, epilepsia e grave dano estético na pele. Apresenta redução funcional de
80% (oitenta por cento) da capacidade de memorização e de cognição.

(ii) Laudo médico, elaborado em 08/04/2010, informando que o autor apresenta
palidez total (por volta de 80%) do disco óptico e prognóstico definitivo.

(iii) Receituários médicos.

(iv) Laudo médico, elaborado em 26/02/2018, informando que o autor foi
vítima de acidente de moto em 18/1/2010, evoluindo com TCE grave, edema cerebral,
hematoma peridural, craniotomia descompressiva sendo operado no mesmo dia. Ao exame,
apresenta-se confuso, agitado, perda visual olho direito, alteração de comportamento sem
condições definitivas para o trabalho.

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 06/12/2018, por
médico especialista em Neurologia, concluiu que o autor, embora fosse portador de sequela
de traumatismo de crânio, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito
que (i) a profissão declarada do autor era pedreiro, (ii) periciado relata estar desde 17/01/2010
sem exercer atividade laborativa, (iii) o periciado se queixa de cefaleia, tontura e distúbio de
memória, (iv) não há incapacidade laborativa, o autor se apresenta lúcido, orientado, sem
déficit motor e sem atrofia de membros superiores e inferiores, (v) sob o aspecto da
neurologia, o periciado encontra-se apto no momento de exercer sua atividade laborativa, (vi)
é possível dizer que houve incapacidade pretérita, com início em 17/01/2010 (desde o
acidente de moto - traumatismo grave de crânio - submetido a nneurocirurgia de urgência),
(vii) não foi possível detectar incapacidade na data de cessação do seu benefício, em
20/06/2018.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais o
autor é portador, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que, além
disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.
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Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante após a cessação do seu benefício. Os
documentos apresentados estão compreendidos entre 29/06/2010 a 08/05/2018, período em
que se encontrava em gozo do benefício por incapacidade. 

O laudo médico mais recente apresentado, foi elaborado em 26/02/2018
e também está compreendido no período em que o autor se encontrava em  gozo de benefício.
Além disso, e apesar de afirmar que o autor está sem condições definitivas para o trabalho,
não é capaz de infirmar o laudo pericial, uma vez que não indica a sintomatologia
correspondente e nem tece maiores considerações sobre a doença, o que torna o documento
pouco robusto.

  O fato de a parte autora possuir sequela não caracteriza, por si só, o direito ao
benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a
incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode confundir
o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345803v13 e do código CRC 5eaebbc5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5000490-35.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JACIMAR GIOVANELLI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 50), o autor alega, em síntese, que (i) a perícia
médica foi realizada por expert não especialista, (ii) a perícia médica realizada foi deficiente,
uma vez que o laudo foi lacônico e inconclusivo e por isso requer a realização de nova perícia
médica, (iii) a documentação médica juntada aos autos é capaz de comprovar sua
incapacidade. Contrarrazões de Evento 54.

DATA DE NASCIMENTO: 22/07/1964

OCUPAÇÃO HABITUAL: apontador/pedreiro

DOENÇA: Cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial e IAM Prévio

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 06/07/2018, alegando que, por ser portador
de doença arterial coronariana e ter sido submetido a cirurgia cardíaca, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual. Requer a concessão do
benefício por incapacidade desde a cessação, em 13/06/2018. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 19/01/2008 a 30/10/2008 e 29/09/2009 a 13/06/2018 (Evento 16, RSC2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Receituário médico, elaborado em 17/08/2018, informando os medicamentos
que o autor faz uso.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 158



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 237/409

5000490-35.2018.4.02.5004 500000351757 .V19 JES10769© JES10769

(ii) Comprovante de Intervenção Coronária Percutânea (angioplastia) realizada
em 08/09/2009.

(iii) Comprovante de Intervenção Cinecoronariografia e
ventriculografia (cateterismo) e de Intervenção Coronária Percutânea (angioplastia) realizada
em 26/08/2009.

(iv) Laudo médico, elaborado em 05/12/2012, informando que o paciente
encontra-se em acompanhamento clínico, é portador de doença arterial coronariana,
submetido a cineangiocoronariografia 29/8/2009 e em 08/09/2009 foi submetido a
angioplastia transluminal coronariana, realizada em artéria descendente anterior com implante
de stent; no momento em uso regular de losartana, sinvastatina, clopdogrel e atenolol. Solicito
afastamento de sua atividade profissional, devido o mesmo exercer em construção civil, alto
desgaste físico implementado, devido a necessidade de força muscular.

(v) Laudo médico, elaborado em 21/05/2018, informando que foi realizado
implante de stent em artéria, com sucesso. O paciente encontra-se em acompanhamento
clínico, em uso contínuo de medicação.

A perícia judicial (Evento 33), por sua vez, elaborada em 29/10/2018, por
médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial e IAM Prévio, não estava incapacitado para o
trabalho habitual. Destacou o perito que (i) conforme avaliação pericial atual fora concluído
que, mesmo o autor possuindo as patologias descritas acima, não apresenta incapacidade para
suas atividades habituais de apontador/pedreiro (ii) não há alterações significativas ao exame
físico atual e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento
ou em data anterior a esta perícia, quando afastado, mas sem receber benefício, (iii) suas
patologias mostram-se compensadas diante do tratamento já utilizado e não há impedimentos,
(iv) pode combinar o uso da medicação informada com o labor, sem prejuízos, (v) conforme
quadro atual, idade e grau de instrução do autor, não será sugerido seu afastamento do
mercado de trabalho, sendo considerado APTO.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 42) aduzindo que o perito teria se omitido sobre
diversas questões, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais o
autor é portador, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que, além
disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.
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Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados estão
compreendidos entre 19/01/2008 a 13/06/2018, período em que se encontrava em gozo do
benefício por incapacidade.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000351757v19 e do código CRC 84113fae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 5000363-03.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VANULZA VILA NOVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento 31)
que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 37), a autora alega, em síntese, (i) que o perito
judicial apenas considerou seu comportamento durante a realização da perícia, sem analisar
os prontuários e atestados médicos juntados, tampouco suas condições pessoais; (ii) que a
perícia judicial realizada nos autos não está de acordo com a realidade;  (iii) que perito
atestou erroneamente estar capacitada para realizar suas funções laborais, pois há elementos
suficientes que comprovam sua incapacidade, merecendo reforma a sentença proferida; e (iv)
que deve ser anulada a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos ao Juízo de origem
para realização de complementação da perícia realizada e uma nova perícia com especialista
em Medicina do Trabalho. Contrarrazões do INSS (Evento 42).  

DATA DE NASCIMENTO: 05/03/1969 (atualmente com 50 anos). 

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar administrativo. 

DOENÇA: dor articular, polimialgia, lombociatalgia, transtorno de disco intervertebral,
artrose, condromalácia patelar, lesão de menisco e tendinopatia (conforme perícia judicial). 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 22/06/2018, alegando que, por ser portadora
de dorsalgia e outra dor crônica, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar sua
atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
08/02/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 28/09/2011 a 31/01/2012
(Evento 11).
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Com a inicial, a autora apresentou o seguinte documento médico,
contemporâneo à DER:

(i)  Laudo médico, datado em 08/02/2018, informando que a autora
apresenta lombalgia crônica, artrose, lesão no menisco, perda da força ao deambular,
poliartralgia, encontrando-se inapta para trabalhar por período indeterminado.

A perícia judicial (Evento 21), por sua vez, elaborada em 22/10/2018, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de dor articular, polimialgia, lombociatalgia,
transtorno de disco intervertebral, artrose, condromalácia patelar, lesão de menisco e
tendinopatia, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Na ocasião, destacou o perito:

Conforme avaliação pericial atual fora concluído que mesmo a autora possuindo as
patologias descritas acima, não apresenta incapacidade ou redução de capacidade para suas
atividades habituais de auxiliar administrativo, pois não há alterações importantes ao exame
físico atual e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento ou
em data anterior a esta perícia, quando afastada, mas sem receber benefício. Suas patologias
mostram-se compensadas com o tratamento já realizado e, não há impedimentos. Dessa forma,
conforme quadro atual, idade e grau de instrução da autora, não será sugerido seu
afastamento do mercado de trabalho, sendo considerada APTA.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais
a autora é portadora, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que,
além disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa, tampouco violação ao
devido processo legal.
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O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350179v16 e do código CRC e242b032.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5000049-54.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADILSO LOURENCO RECLA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento
32) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença / aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 45), o autor autora alega, em síntese, (i) que
embora estivesse incapaz para o trabalho em 2012, sua inaptidão laborativa não perdurou de
forma ininterrupta, haja vista que após maio de 2012 retornou ao trabalho por duas vezes; e
(ii) que quando requereu o benefício previdenciário em 12/06/2017, já apresentava um novo
quadro de incapacidade, com data de início diversa daquela fixada em maio de 2012.

Contrarrazões da parte ré (Evento 50).

DATA DE NASCIMENTO: 18/01/1961 (58 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: mecânico.

DOENÇA(S): sequela de traumatismo em membro inferior esquerdo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 23/04/2018 alegando que, por ser portador
grave quadro ortopédico decorrente de sequelas de acidente automobilístico, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 12/06/2017.

Com a inicial, o autor apresentou laudo médico datado em 09/06/2017
informando que o autor tem história de acidente automobilístico há 5 anos, submetido a
artrosplastia total de quadril esquerdo no mesmo período. Apresenta sequelas e limitações
devido ao acidente e ao uso de prótese no quadril. Necessita de afastamento de suas
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atividades laborais por tempo indeterminado, pois não pode ficar em pé por tempo
prolongado, não pode carregar peso, não pode agachar, não pode caminhar por longas
distâncias.

A perícia judicial (Evento 21), por sua vez, elaborada em 11/07/2018, por
médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que o autor padece de sequela
de traumatismo em membro inferior esquerdo, que o incapacita parcial e definitivamente para
o exercício de sua atividade laborativa habitual desde maio de 2012, data em que se
acidentou.

Na ocasião, destacou o perito que o autor se encontra incapacitado para
atividades que demandem a realização de grandes esforços físicos, deambular ou posição
ortostática por longos períodos e subir ou descer escadas.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido autoral sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Como esta ação versa sobre verba de caráter alimentar a que faz jus, segundo alega, pessoa
que se encontra incapaz de trabalhar e, assim, de sustentar-se, ou de prover o sustento da
família, passo a julgar o feito com prioridade em relação aos que tratam de matéria distinta,
como autoriza o art. 12, IX, do CPC/2015.

A matriz constitucional do(s) benefícios(s) previdenciário(s) aqui pleiteado(s) encontra
assento, em traços gerais, no artigo 6º e inciso I do artigo 201 da Constituição da República -
CR, assim redigidos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda
Constitucional n. 90, de 2015)

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela
Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

[destaques acrescentados]

A organização da previdência social é, portanto, sustentada por dois princípios básicos, os da
compulsoriedade, que obriga à filiação, e da contributividade, que exige o recolhimento de
contribuições previdenciárias para a manutenção do próprio Sistema e sua fruição.  De par
com esses princípios e a observância do equilíbrio financeiro e atuarial, são veios
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iluminadores à interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional no que interessa,
dentre outros, o princípio-fundamento da dignidade da pessoa humana e da valorização social
do trabalho [CR, incisos III e IV do art. 1º].

Nessa linha, o benefício de auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos, como dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/1991, nestes termos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime
Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa
para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.

Por seu turno, o benefício de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que,
cumprida a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei n. 8.213/1991):

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição.

São três, portanto, os requisitos que condicionam a concessão dos benefícios acima
mencionados: (1) manutenção da qualidade de segurado; (2) observação do período de
carência, correspondente a 12 (doze) contribuições mensais (art. 25, II, LBPS), salvo quanto
às hipóteses previstas nos arts. 26 e 151 da mesma lei e (3) verificação de incapacidade para o
trabalho.

Ademais, a qualidade de segurado deve resultar de filiação ou refiliação ocorrida
anteriormente à DII (LBPS, art. 42, § 2º, e art. 59, § 2º).

O cumprimento da carência, também, deve ocorrer antes da DII. No ponto, acolho recente
orientação adotada pela TNU no julgamento do PEDILEF n. 5011130-58.2012.4.04.7201
(relator para o acórdão Juiz Federal Boaventura João Andrade, publicado no DOU de
6.3.2015, pp. 83-193).

Traçados os contornos básicos dos benefícios, passo à verificação do cumprimento de seus
requisitos pela parte autora.

2.1 Da incapacidade para o exercício profissional

A aptidão laboral da parte autora foi objeto de análise pelo perito designado por este Juízo,
responsável por trazer o conhecimento técnico necessário para subsidiar a decisão judicial
mediante a apresentação do laudo de fls.81-86, do qual se extraem estes informes:

O autor [mecânico] tem sequela de traumatismo em membro inferior esquerdo (CID T93),
queixando-se de parestesia em membro inferior esquerdo(excerto da história clínica e
quesito n.02 do Juízo);

O quadro induz em incapacidade parcial e definitiva (quesitos n.06 e 07 do Juízo);
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O autor pode ser reabilitado para atividades que não demandem a realização de grandes
esforços físicos, deambular ou posição ortostática por longos períodos e subir ou descer
escadas (quesito n.08 do Juízo);

“Só há como atestar incapacidade laborativa a partir de mai/2012. Os elementos nos quais o
perito se baseou foram descritos no item Conclusão” (quesito n.10 do Juízo);

Havia incapacidade em 12/06/2017, data da entrada do requerimento (quesito n.11 do Juízo);

"Desta feita, na atual avaliação pericial foi constatada incapacidade laborativa parcial
(incluso a sua atividade habitual) e permanente. Só há como atestar incapacidade a partir de
mai/2012, considerando-se toda documentação original apresentada ao perito durante o
momento pericial, as informações do laudo médico, o tratamento cirúrgico realizado, as
alterações descritas nos laudos das Radiografias, o exame físico com hipotrofia e a evolução
natural da doença. A data do início da incapacidade foi fixada baseada no laudo médico"
(excerto conclusivo).

A mais do que o laudo produzido pelo Juízo, verifico a existência, no álbum processual, de
documentos médicos trazidos tanto pela parte autora quanto pelo INSS, dentre os quais releva
destacar:

a) trazidos pelo INSS:

a.i) o laudo médico pericial juntado ao Evento (16), página 1, a partir de  exame realizado em
27/09/2012, com o resultado Existe incapacidade laborativa, apontando o início da doença em
14/04/2012, início da incapacidade em 16/05/2012, e as seguintes considerações:
“Desempregado, vitima de acidente de trânsito, com fratura de fêmur esquerdo, evoluiu com
necessidade de artroplastia total. Incapaz temporariamente” (sic);

a.ii) o laudo médico pericial juntado ao Evento (16), página 4, a partir de  exame realizado em
03/08/2017, com o resultado Não existe incapacidade laborativa e as seguintes considerações:
“Facultativo, reinício das contribuições em 01/07/15, já portador de prótese total do quadril
esquerdo desde 09/2012, anterior ao reinício das contribuições,sem dados de complicações /
agravamento para caracterização de incapacidade” (sic).

b) trazidos pela parte autora:

b.i)  o laudo de médico assistente juntado ao Evento (1), documento 2, página 30, datado em
09/06/2017, de onde se extrai que o autor havia sofrido acidente automobilistico há 05 anos,
devido a isso, foi submetido a artroplastia total de quadril esquerdo, ainda, informa sequelas e
limitações devido ao acidente e ao uso de protese no quadril, apontando a necessidade de
afastamento das atividades laborais.

Colocado isso, apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC, arts. 371 e 479),
acolho as conclusões da perícia médico-judicial, que trouxeram respostas seguras e coerentes
sobre as questões relevantes para o julgamento da controvérsia.

Acolho, ademais, no ponto, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do Espírito Santo, segundo
o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular” (DIO - Boletim da
Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).

2.1 Da qualidade de segurado(a) e da carência
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De acordo com o art. 25 da Lei n. 8.213/1991, a concessão de auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez depende do cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais a título de
carência, ressalvadas as exceções trazidas pelo art. 26, inciso II, e 151 daquela Lei de
Benefícios.

Ainda, tendo em conta recente orientação adotada pela TNU no julgamento do PEDILEF n.
5011130-58.2012.4.04.7201 (relator para o acórdão Juiz Federal Boaventura João Andrade,
publicado no DOU de 6/3/2015, pp. 83/193), a qual acolho, o cumprimento da
carência, também, deve ocorrer antes da DII.

Desta feita, importa salientar, que o perito fixou como marco inicial da
incapacidade maio/2012.

Nesse sentido, o CNIS juntado ao Evento (18), página 5, demonstra que o autor manteve
vínculo com a sociedade empresária Ataleia Mineração LTDA-EPP até 31/12/2007,
preservando a qualidade de segurado e a carência até 15/02/2009.

Após, o autor refiliou-se ao RGPS em 01/01/2013, na qualidade de contribuinte facultativo.

Assim, conforme exposto acima, à época em que sobreveio a incapacidade (maio/2012), o
autor detinha a qualidade de segurado e a carência necessárias à concessão do benefício
pleiteado.

Tudo isso devidamente considerado, é de rigor a rejeição dos pleitos autorais.

3. DISPOSITIVO

Do exposto, REJEITO OS PEDIDOS, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código
de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 - Lei n.13.105/2015).

[...]

Depreende-se da sentença que o autor teve seu pedido rejeitado uma vez que
não restou demonstrada sua qualidade de segurado do INSS em maio de 2012 (DII).

Isso porque "o CNIS juntado ao Evento (18), página 5, demonstra que o autor
manteve vínculo com a sociedade empresária Ataleia Mineração LTDA-EPP até 31/12/2007,
preservando a qualidade de segurado e a carência até 15/02/2009". 

Assim, na DII, em maio de 2012, o autor não mais detinha a qualidade de
segurado do INSS, o que obsta que seja deferida a benesse pleiteada.

Insta registrar que o recorrente, em sua peça de impugnação, afirma
que "embora estivesse incapaz para o trabalho em 2012, sua inaptidão laborativa não
perdurou de forma ininterrupta, haja vista que após maio de 2012 retornou ao trabalho por
duas vezes".

Sobre o tema, após 2012, constam dois vínculos de emprego no CNIS. Um de
01/07/2015 a 13/08/2015, decorrente de contrato com TOPOVIX ASSESSORIA TÉCNICA
DE PROJETOS LTDA-ME e outro de 13/03/2017 a 18/03/2017, enquanto empregado da
TECVIX PLANEJAMENTO E SERVIÇOS EIRELI.
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Com efeito, não merece prosperar a tese aventada pelo autor, haja vista que os
curtos períodos de trabalho não são capazes de infirmar o atestado pelo perito do Juízo e
comprovar que o autor, após maio de 2012, recuperou, ainda que temporariamente, sua
capacidade laborativa.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000374065v18 e do código CRC 12676c2f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5000013-12.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIZEU DA CONCEICAO FLORO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-doença desde 05/06/2017 até a reabilitação
profissional do autor.

Em suas razões recursais (Evento 57), o autor alega, em síntese, que (i) a perícia
judicial confirmou a incapacidade parcial e permanente do autor, (ii) de acordo com as
condições pessoais do autor é impossível reabilitação profissional e se faz necessária a
conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que o autor possui baixa instrução e está
impedido de fazer esforço físico.

Contrarrazões de Evento 64.

DATA DE NASCIMENTO: 22/11/1962

OCUPAÇÃO HABITUAL: Embalador de Frutas

DOENÇA: Gonartrose a direita

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 17/04/2018, alegando que, por ser portador de
gonalgia direita, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual
de embalador a mão. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde a data da
cessação ou da DER, em 05/06/2017. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
04/12/2016 a 05/05/2017 (Evento 31, COMP3).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) Laudo médico, elaborado em 20/12/2017, informando que o autor é
assintomático e controlado com relação ao aparelho cardio-vascular e que eletrocardiograma
está dentro dos limites da normalidade.

(ii) Laudo médico, sem data, informando que o autor encontra-se em tratamento
gonartrose joelho direito com lesão meniscal lateral com derrame articular e edema ósseo.
Necessita tratamento cirúrgico artroscópico e está aguardando marcação pelo SUS. Sem
condições de exercer sua função profissional por tempo indeterminado.

(iii) Ressonância magnética do joelho direito realizada em 11/11/2016 e em
22/01/2018.

A perícia judicial (Evento 21), por sua vez, elaborada em 11/07/2018, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor, embora fosse portador de gonartrose
a direita, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) apresenta
radiografia de joelhos (out/2016, mai/2018), mostrando gonartrose moderada a direita e
ressonância magnética de joelho direito (jan/2018), mostrando gonartrose, condropatia,
ruptura de ligamentos cruzados, tendinopatia de quadríceps e patelar e edema de pata de
ganso, (ii) na atual avaliação pericial, foi constatada incapacidade laborativa parcial (incluso
a sua atividade habitual) e permanente, (iii) só há como atestar incapacidade a partir de
out/2016, considerando-se toda documentação original apresentada ao perito durante o
momento pericial, a artrose encontrada nos exames complementares, o exame físico com
edema de joelho e a evolução natural da doença, (iv) a data do início da incapacidade foi
fixada baseada na Radiografia mais antiga comprovante da patologia,(v) pode ser
reabilitado para atividades que não demandem a realização de grandes esforços físicos,
deambular ou posição ortostática por longos períodos e subir ou descer escadas, (vi) sua
patologia decorre de progressão ou agravamento.

Como se observa, a perícia médica concluiu pela incapacidade definitiva e
parcial do autor, ressaltando sua possibilidade de reabilitação em atividades que não exijam
esforço físico ou deambular ou posição ortostática por longos períodos e subir ou descer
escadas. Os laudos particulares, por sua vez, não fazem menção expressa à incapacidade ao
ponto de delimitar se estariam englobadas quaisquer atividades laborais. Pelo contrário, o
único laudo médico particular que atesta incapacidade fala expressamente em incapacidade
para a sua atividade habitual.

Além disso, nota-se que o autor conta, atualmente, com 56 anos e a tentativa de
reabilitação profissional em área compatível com suas limitações mostra-se viável.

Assim, diante da insuficiência de documentação probatória que pudesse
caracterizar a incapacidade total e tendo a perícia judicial concluído pela incapacidade
parcial, entende-se que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez, mas apenas ao
auxílio-doença até sua efetiva reabilitação, devendo ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 161



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 250/409

5000013-12.2018.4.02.5004 500000348254 .V12 JES10769© JES10769

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000348254v12 e do código CRC 26f523d7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5000587-35.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE NATAL MOLINA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 49), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de vários problemas de saúde, dentre eles, transtorno mental e comportamental
devido ao uso de álcool, associado a outros transtornos dos pensamentos e das percepções,
Hipertensão arterial sistêmica (HAS), sofreu acidente vascular encefálico (AVE) em
11/11/2011, ficando com com sequela motora – parestesia, déficit de tônus e força em
membro inferior direito, (ii) comprova suas patologias por laudos médicos particulares, (iii) a
perícia judicial ratificou a incapacidade do recorrente, (iv) no entanto, e apesar de atestada a
incapacidade total do recorrente, o médico perito informa na resposta ao quesito 09 do juízo
que não há elementos técnicos suficientes para determinar a data de início da patologia, (v)
nos autos, há elementos técnicos suficientes para comprovar que o início da incapacidade do
recorrente se deu em 11/11/2011, quando sofreu acidente vascular encefálico (AVE), (vi) de
acordo com o extrato do CNIS, a última contribuição do recorrente foi em 03/10/2011, vez
que possuía vínculo empregatício, mas após o AVC que sofreu em 11/11/2011 não teve mais
nenhum vínculo de emprego, (vii) após o AVC sofrido, o recorrente percebeu auxílio doença
por 2 meses, no período de 11/04/2012 a 28/05/2012, conforme carta de decisão e CNIS
anexos, e a partir daí seu estado de saúde não apresentou nenhuma melhora, não tendo
portanto o autor, capacidade laborativa para exercer nenhuma atividade desde a percepção do
último benefício.

Contrarrazões de Evento 53.

DATA DE NASCIMENTO: 25/12/1970 (48 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Auxiliar de serviços gerais

DOENÇA: Hipertensão arterial, sequelas de acidente vascular cerebral, sequelas
cognitivas de etilismo, polineuropatia alcóolica.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 23/07/2018, alegando que, por ser portador de
portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool, associado a outros
transtornos dos pensamentos e das percepções, além de ser portador de hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e ter sofrido acidente vascular encefálico em 11/11/2011, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de auxiliar de serviços
gerais. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde 28/05/2012. Consta,
nos autos, que recebeu auxílio-doença de 27/10/2007 a 14/12/2007 e 11/04/2012 a
28/05/2012 (Evento 15, RSC2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 10/05/2010, informando que o autor faz
tratamento psiquiátrico e estava internado em  comunidade terapêutica com sequela cognitiva
e sem condições de trabalho.

(ii) Laudo médico, elaborado em 23/09/2016, informando que o autor está em
tratamento médico por apresentar quadro de transtorno mental e comportamental devido ao
uso de alcóol, associado a outros transtornos dos pensamentos e das percepções. Histórico de
elitismo desde os 15 anos de idade, evoluindo com uso intenso e abusivo, levando a disfunção
familiar, profissional e social; é portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS), relata
história de acidente vascular encefálico ocorrido em 2012, ficando com sequela motora -
parestesia, déficit de tônus e força em membro inferior direito. Esteve internado
anteriormente por dois períodos, em 2012 e 2014, visando tratamento de elitismo, com
benefício de abstinência temporária. Atualmente internado em comunidade terapêutica há 2
meses, com boa evolução desde a internação, Ao exame atual apresenta-se vigil, com
propriedades cognitivas e senso-perceptivas levemente prejudicadas, discurso vago, afeto
hipomodulante. Diante do quadro do paciente e da necessidadede tratamento em regime de
internação, não tem condições no momento para o desempenho das suas atividades
laborativas. Solicita afastamento do trabalho durante o tempo de internação, previsto para 9
meses.

(iii) Laudo médico, elaborado em 19/02/2018, informando que o autor apresenta
histórico de alcoolismo, sequela de acidente vascular cerebral isquêmico, distúrbio de
comportamento. Sem condições de atividade laborativa.

(iv) Exames médicos.

(v) Declaração de Internação por 6 meses em 02/05/2012 na Associação Projeto
Vida e Esperança, para desintoxicação e recuperação de etilismo.

(vi) Declaração de Internação para desintoxicação e tratamento de dependência
química no período de 08/10/2013 a 11/12/2013. 
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A perícia judicial (Evento 33), por sua vez, elaborada em 18/10/2018, por
médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor era portador de
Hipertensão Arterial (I10); Sequelas de Acidente Vascular Cerebral (I69.4); Sequelas
Cognitivas de Etilismo (F10.8); Polineuropatia Alcoólica (G62.1) e estava incapacitado para
o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor se queixa de dormência nos membros
inferiores, dificuldade para andar, tremores generalizados, (ii) a causa provável da doença é
multifatorial, (iii) o autor está total e permanentemente incapacitado e não há possibilidade de
cura, melhora ou reabilitação, (iv) sua incapacidade decorre do agravamento da patologia, (v)
não é possível fixar a data provável do início da incapacidade, (vi) não há elementos técnicos
suficientes para determinar a data de início da incapacidade e portanto, fixo início da mesma
em 18/10/2018.

E diante do conjunto probatório probatório nos autos, a sentença julgou
improcedente o pedido, sob a seguinte fundamentação:

"Trato de ação ajuizada por JOSE NATAL MOLINA em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com o objetivo de restabelecer o
benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, [NB 550.923.350-4, DCB em 28/05/2012 –
Evento (1) documento 4], com recebimento das parcelas (inclusive as atrasadas)
devidas desde a DCB; ou, ainda, de implantar o benefício de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, se a instrução demonstrar a presença
dos pressupostos para o gozo desta espécie de benefício [1].

A parte autora pediu, ainda, o benefício da Gratuidade de Justiça, já concedido
[Evento (3)]. Postulou também, a antecipação dos efeitos de tutela, não
concedida no limiar do processo.

A autarquia ré apresentou contestação genérica [Evento (14)].

Feita essa breve síntese, deixo de relatar outros pormenores, como autoriza o
art. 38 da Lei n. 9.099/1995, aplicável à espécie por força do art. 1º da Lei n.
10.259/2001.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Como esta ação versa sobre verba de caráter alimentar a que faz jus, segundo
alega, pessoa que se encontra incapaz de trabalhar e, assim, de sustentar-se, ou
de prover o sustento da família, passo a julgar o feito com prioridade em relação
aos que tratam de matéria distinta, como autoriza o art. 12, IX, do CPC/2015.

A matriz constitucional do(s) benefícios(s) previdenciário(s) aqui pleiteado(s)
encontra assento, em traços gerais, no artigo 6º e inciso I do artigo 201 da
Constituição da República -CR, assim redigidos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 90, de 2015)
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Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

[destaques acrescentados]

A organização da previdência social é, portanto, sustentada por dois princípios
básicos, os da compulsoriedade, que obriga à filiação, e da contributividade, que
exige o recolhimento de contribuições previdenciárias para a manutenção do
próprio Sistema e sua fruição.  De par com esses princípios e a observância do
equilíbrio financeiro e atuarial, são veios iluminadores à interpretação e
aplicação da legislação infraconstitucional no que interessa, dentre outros, o
princípio-fundamento da dignidade da pessoa humana e da valorização social do
trabalho [CR, incisos III e IV do art. 1º].

Nessa linha, o benefício de auxílio-doença será devido ao segurado que ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos, como dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/1991, nestes
termos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada
como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Por seu turno, o benefício de aposentadoria por invalidez será devido ao
segurado que, cumprida a carência exigida, for considerado incapaz e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência (art. 42 da Lei n. 8.213/1991):

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto
permanecer nesta condição.

São três, portanto, os requisitos que condicionam a concessão dos benefícios
acima mencionados: (1) manutenção da qualidade de segurado; (2) observação
do período de carência, correspondente a 12 (doze) contribuições mensais (art.
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25, II, LBPS), salvo quanto às hipóteses previstas nos arts. 26 e 151 da mesma
lei e (3) verificação de incapacidade para o trabalho.

Ademais, a qualidade de segurado deve resultar de filiação ou refiliação
ocorrida anteriormente à DII (LBPS, art. 42, § 2º, e art. 59, § 2º).

O cumprimento da carência, também, deve ocorrer antes da DII. No ponto,
acolho recente orientação adotada pela TNU no julgamento do PEDILEF n.
5011130-58.2012.4.04.7201 (relator para o acórdão Juiz Federal Boaventura
João Andrade, publicado no DOU de 6.3.2015, pp. 83-193).

Traçados os contornos básicos dos benefícios, passo à verificação do
cumprimento de seus requisitos pela parte autora.

2.1 Da cessação ocorrida há mais de 05 (cinco) anos

De partida, antes mesmo de enfrentar a questão de fundo relativa ao acerto ou
desacerto do INSS ao cessar o auxílio-doença anteriormente concedido à parte
autora, impõe-se ao julgador examinar, de ofício ou a requerimento, a
prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Recentemente, ao julgar o Recurso Especial (REsp) n. 1.744.640/PB, o STJ
trilhou o entendimento – ao qual me filio – de que, na hipótese de a ação ter
sido proposta para atacar indeferimento administrativo ocorrido há mais
de 5 (cinco) anos, deve-se reconhecer a ocorrência de prescrição da
pretensão de rever o ato administrativo denegatório, ressalvada a
possibilidade de o segurado formalizar novo requerimento administrativo.
Eis a síntese do julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO NEGADO PELA
ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS CINCO ANOS.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. A parte autora teve o pagamento de seu benefício previdenciário suspenso em
25/10/2007. Somente em 20/11/2014, mais de 5 anos depois, decide ingressar na
Justiça para reivindicá-lo. Contudo, a prescrição em relação ao pedido de
concessão formulado, no caso sob exame, ocorreu em 25/10/2012.

2. A jurisprudência desta Segunda Turma tem feito, porém, uma diferenciação.
Quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, e,
decorridos mais de cinco anos da negativa, pela cessação do referido benefício,
ocorre a prescrição do direito de ação de obter o restabelecimento daquele
específico benefício, sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular
novo pedido de benefício. Embora o direito material à concessão inicial do
benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental
indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato
administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º
do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a
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suspensão, no caso, do auxílio-doença (REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). Na mesma linha, cito as
seguintes decisões: REsp 1.682.130/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe 29.6.2018; AREsp 1.230.663/MS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 3.4.2018; EDcl no AREsp 1.186.680/PB, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.3.2018; REsp
1.536.501/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.5.2017; e
STF, ARE 1.093.474/RN, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 28.11.2017.

3. Verifica-se, portanto, a ocorrência da prescrição em relação ao pedido de
concessão do benefício, porquanto decorridos mais de 5 (cinco) anos do fato
gerador da indigitada obrigação de pagar, de modo a atingir o próprio fundo de
direito, nos termos do contido no caput do art. 103, da Lei 8.213/1991, c/c art.
1º, do Decreto 20.910/1932, art. 2º, do Decreto-Lei 4.597/1942.

4. Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de a autora pleitear novo benefício
de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a
cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo
os pressupostos exigidos, nada impedirá o segurado de formular novo pedido,
na via administrativa. (STJ, Segunda Turma, REsp 1.744.640/PB, Rel. Min.
Herman Benjamin)

Do voto condutor do acórdão proferido nesse REsp n. 1.744.640/PB, colhe-se o
seguinte excerto, que resume bem a questão enfrentada pelo STJ, decidida nos
termos acima:

[...]

Assim, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja
imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o
direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que
suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto
20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no
caso, do auxílio-doença (REsp 1.587.498, Rel Ministro Humberto Martins,
Rel. para acórdão Min. Assusete Magalhães. Data do julgamento: 3/4/2018).

In casu, o auxílio-doença foi suspenso em 25/10/2007, sendo a ação ajuizada em
20/11/2014, o direito de ação está prescrito, para restabelecer aquele benefício.

Na mesma linha, cito as seguintes decisões: REsp 1.682.130/PB, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.6.2018; AREsp 1.230.663/MS,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3.4.2018; EDcl no
AREsp 1.186.680/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 6.3.2018; REsp 1.536.501/PB, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 29.5.2017; e STF, ARE 1.093.474/RN, Relator Min.
Gilmar Mendes, DJe 28.11.2017.
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Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de a autora pleitear novo benefício de
auxílio-doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a
cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo
os pressupostos exigidos para o benefício, nada impedirá a segurada de formular
novo pedido, na via administrativa.

[...]

[Destaques acrescentados]

O caso que tenho presente não se difere, essencialmente, do que foi levado a
julgamento, pelo STJ, no precitado REsp 1.744.640/PB.

Isso porque, no presente caso, o autor pretende reverter o desfecho de ato
administrativo ocorrido em 28/05/2012, mais de 06 anos antes de ter proposto
esta ação (23/07/2018).

Nesse panorama, como o requerente se manteve inerte nos 5 (cinco) anos
seguintes à data da cessação administrativa, eventual reconhecimento do direito
só pode produzir efeitos a partir da formalização de novo requerimento
administrativo.

Incide, na hipótese, regra destinada à proteção da segurança jurídica, pois o
titular do direito se manteve inerte por tempo apto a, nos termos do art. 1º do
Decreto n. 20.910/1932, fulminar-lhe a pretensão.

Sendo esse o cenário, impõe-se pronunciar a prescrição da pretensão de discutir
o ato administrativo praticado em 28/05/2012, restando prejudicado, por efeito,
o exame do mérito, no tocante ao direito à percepção do auxílio-doença em
momento anterior à data do requerimento administrativo mais recente,
formalizado em 25/08/2016.

 

2.2 Da incapacidade para o exercício profissional

A aptidão laboral da parte autora foi objeto de análise pelo perito designado por
este Juízo, responsável por trazer o conhecimento técnico necessário para
subsidiar a decisão judicial mediante a apresentação do laudo juntado ao Evento
(33), do qual se extraem estes informes:

O autor [auxiliar de serviços gerais] hipertensão arterial (CID I10), sequelas de
acidente vascular cerebral (CID I69.4), sequelas cognitivas de etilismo (CID
F10.8) e polineuropatia alcoólica (CID G62.1), queixando-se de dormência nos
membros inferiores, dificuldade para andar e tremores generalizados (quesitos
n.01 e 02 do Juízo);
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O quadro induz em incapacidade total e permanente (quesitos n.06 e 07 do
Juízo);

“Não há elementos técnicos suficientes para determinar a data de inicio da
incapacidade. Portanto, fixo inicio da mesma em 18/10/2018” (quesito n.10 do
Juízo);

Provavelmente, não havia incapacidade em 28/05/2012, data da cessação do
benefício (quesito n.11 do Juízo);

Para a elaboração do laudo pericial foram analisados os relatórios médicos de
11/04/2012, 10/05/2012, 23/09/2016, 19/02/2018, os exames complementares
de 09/02/2018, bem como, os laudos periciais do INSS (quesito n.14 do Juízo);

O autor sofreu um AVE em 11/11/2011, contudo, em 28/05/2012,
provavelmente, já havia melhora da condição clínica (quesito n.01 da parte
autora).

A mais do que o laudo produzido pelo Juízo, verifico a existência, no álbum
processual, de documentos médicos trazidos tanto pela parte autora quanto pelo
INSS, dentre os quais releva destacar:

a) trazidos pelo INSS [juntados ao Evento (14), documento 2]:

a.i) o laudo médico pericial de página 7, a partir de  exame realizado em
26/04/2012, com o resultado Existe incapacidade laborativa, apontando o início
da doença em 01/01/1984, início da incapacidade em 11/04/2012, e as seguintes
considerações: “Auxiliar de serviços gerais, desempregado, com alegação de
ingesta alcoolica aumentada após o desemprego, que foi encaminhado por irmã
a comunidade terapêutica onde permanece há cerca de 1 mês. Considero que
há incapacidade laborativa temporária” (sic);

a.ii) o laudo médico pericial de página 9, a partir de  exame realizado em
10/10/2016, com o resultado Existe incapacidade laborativa, apontando o início
da doença em 01/01/1984, início da incapacidade em 02/07/2016, e as seguintes
considerações: “Considerando história clínica referida e exame físico e atual,
concluo que esteve incapaz até a presente data. Auxiliar de serviços gerais,
desempregado desde 02/11/11 em tratamento para alcoolismno de longa data,
sem limitações em exame mpedico pericial atual. OBS: Calosidades palmares
exuberantes bilateral com sujidades em leitos ungueais” (sic).

b) trazidos pela parte autora [juntados ao Evento (1)]:

b.i)  o laudo de médico assistente de página 20, datado em 23/09/2016, de onde
se extrai que o autor encontrava-se em tratamento médico, por apresentar
quadro de transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool. Informa
que o autor apresentava hipertensão arterial sistêmica, história de acidente
vascular encefálico, ocorrido em 2012, ficando com sequela motora. O médico
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assistente indica que o autor já esteve internado, apontando os anos de 2012 e
2014, com o intuito de tratar o etilismo. Ainda, aponta que o autor encontrava-
se internado em comunidade terapêutica haviam 02 (dois) meses, com boa
evolução, solicitando por fim, o afastamento laboral por 09 (nove) meses, para a
continuidade do tratamento;

b.ii) a declaração da Associação Projeto Vida e Esperança de página 25,
informando que o autor deu entrada no dia 02/05/2012, para desintoxicação e
recuperação de etilismo, onde permaneceria por 06 (seis) meses;

b.iii) a declaração de internação de página 26, datada em 11/12/2013, indicando
que o autor esteve interando no Centro de Reabilitação de Dependentes
Químicos Vivência Alvorada, em regime fechado, para desintoxicação e
tratamento de dependência química, durante o período de 08/10/2013 a
11/12/2013.

Colocado isso, apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC, arts.
371 e 479), acolho as conclusões da perícia médico-judicial, que trouxeram
respostas seguras e coerentes sobre as questões relevantes para o julgamento da
controvérsia.

Ao Evento (40), a parte autora, manifestando-se sobre o laudo, aduz, dentre
outros, que “(...) há nos autos elementos técnicos mais que suficientes para
comprovar a data de início da incapacidade do autor, que se deu em
11/11/2011, quando sofreu acidente vascular encefálico (AVE), conforme
FICHA DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL RIO DOCE datada de 11/11/2011
e LAUDO AMBULATORIAL EMITIDO PELO SUS datado de 13/12/2013,
constando a hipótese diagnóstica de pós AVC, CID.10 I.10, todos presente nos
autos”.

Diante dessas questões, releva salientar que o perito judicial, após anamnese,
exame físico e análise de exames complementares apresentados, deixou certo
que a incapacidade para o trabalho só pode ser atestada a partir da realização da
perícia (18/10/2018), sobrelevando registrar, nesse passo, que, a doença, por si
só, não garante o benefício: a contingência amparada pela Lei é a incapacidade.

Acolho, ademais, no ponto, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do Espírito
Santo, segundo o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular” (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág.
59).

2.3 Da qualidade de segurado(a) e da carência

De acordo com o art. 25 da Lei n. 8.213/1991, a concessão de auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez depende do cumprimento de 12 (doze)
contribuições mensais a título de carência, ressalvadas as exceções trazidas pelo
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art. 26, inciso II, e 151 daquela Lei de Benefícios.

Nessa linha, dentre os vínculos autorais apostos no CNIS [Evento (14),
documento 2], releva destacar os seguintes períodos:

- 01/10/2005 a 03/10/2011 [Empregado];

- 11/04/2012 a 28/05/2012 [auxílio-doença previdenciário].

Examinando tais interregnos, verifico que, após o término do benefício
previdenciário ocorrido em 28/05/2012, o autor manteve a qualidade de
segurado até 15/07/2013.

Noutro giro, considerando informação contida na declaração aposta ao Evento
(1), página 25, dando conta que o autor permaneceria internado na Associação
Projeto Vida até 02/11/2012, a qualidade de segurado se manteria até
15/01/2014. Após esse período, não verteu mais contribuições ao RGPS.

Neste norte, importa mencionar novamente, que o perito judicial fixou a DII em
18/10/2018 (data da realização do exame pericial), nada obstante, observo que
em 23/09/2016 o autor encontrava-se internado para tratamento contra
dependência etílica, permanecendo pelo período de 09 (nove) meses, conforme
laudo médico descrito acima.

Assim, considerando recente orientação adotada pela TNU no julgamento do
PEDILEF n. 5011130-58.2012.4.04.7201 (relator para o acórdão Juiz Federal
Boaventura João Andrade, publicado no DOU de 6/3/2015, pp. 83/193), a qual
acolho, o cumprimento da carência, também, deve ocorrer antes da DII.

Desse modo, à época em que sobreveio a incapacidade, fixado no laudo de
médico assistente (23/09/2016), o autor não detinha mais a qualidade de
segurado e a carência necessárias à concessão do benefício.

Tudo isso devidamente considerado, é de rigor a rejeição dos pleitos autorais.

3. DISPOSITIVO

Do exposto, REJEITO OS PEDIDOS, resolvendo o mérito, na forma do art.
487, I, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 - Lei n.13.105/2015)."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. Por outro lado, não há, nos autos, documento que
demonstre a permanência da sua incapacidade. Ora, de acordo com os documentos
particulares do autor, seu quadro de dependência alcoólica variava de intensidade e gravidade
ao longo do tempo, tanto que o autor recebia alta das internações.
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Além disso, ressalta-se que o autor não apresentou nenhum argumento ou
elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350047v4 e do código CRC ce5cac49.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 5001267-14.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-doença desde a data do indeferimento
administrativo (em 24/02/2015) e aposentadoria por invalidez na data da prolação da
sentença.

Em suas razões recursais (Evento 40), a autarquia alega, em síntese, que (i) o
perito judicial atestou que não havia incapacidade e não fixou qualquer incapacidade anterior
ou contemporânea à realização do exame médico, (ii) no laudo, é possível verificar que, de
acordo com o médico, "os laudos peticionados são antigos e não foi possível confirmar
com exatidão a acuidade visual atual do autor, (iii) de acordo com o perito, o comportamento
do autor durante e após a perícia foi sugestivo de baixa acuidade visual importante, (iv) de
acordo com o laudo, o exame pericial não condiz, no entanto, com a informação do laudo de
29/06/18 peticionado, (v) o conjunto probatório dos autos não comprova incapacidade.

Contrarrazões de Evento 42.

DATA DE NASCIMENTO: 12/12/1963 (55 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Auxiliar de serviços gerais

DOENÇA: Visão subnormal em ambos os olhos, baixa acuidade visual

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 11/09/2018, alegando que, por ser portador de
distrofias hereditárias da retina e cegueira de um olho, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 24/02/2015 (Data do requerimento).
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Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 13/02/2015, informando que o autor apresentou
acuidade visual com correção de lentes de 20/400 e 20/100 e história patológica pregressa de
baixa acuidade visual progressiva há 03 anos.

(ii) Laudo médico, elaborado em 09/05/2016, informando que o autor
apresentou acuidade visual no olho direito 20/400 e no olho esquerdo 20/80 e apresenta baixa
visual bilateral por provável quadro de distrofia macular (evidenciado por afilamento
retiniano ao OCT).

(iii) Laudo médico, elaborado em 29/03/2017, informando que o autor apresenta
atrofia macular em ambos os olhos com baixa acuidade visual.

(iv) Laudo médico, elaborado em 29/06/2018, informando que o autor apresenta
atrofia macular difusa em ambos os olhos.

A perícia judicial (Evento 10), por sua vez, elaborada em 11/12/2018, por
médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
baixa acuidade visual, não era possível afirmar com exatidão a acuidade visual atual do autor.
Destacou o perito que (i) o comportamento do autor durante e após a perícia foi sugestivo de
baixa acuidade visual importante, (ii) o exame pericial não condiz, no entanto, com a
informação do laudo de 29/06/18 peticionado, uma vez que, segundo aquele laudo, sua
eficiência visual seria de apenas 10%, (ii) o autor não apresentou exames importantes como
retinografia e campimetria visual, que permitiriam uma análise melhor e não apresentou
exames que possibilitassem a comprovação diagnóstica objetiva, mas apresentou tomografia
de coerência optica de 27/01/2015 demonstrando atrofia macular importante em ambos os
olhos, (iii) o autor declarou estar desempenhando a atividade de auxiliar de serviços gerais e
para essa atividade não apresenta limitação, (iv) para a atividade de operador de máquinas,
que teria desempenhado até 2010, ele está definitivamente limitado, (v) o autor declarou estar
trabalhando e não apresentou comprovação de limitação para o desempenho da atividade
laboral atual, como auxiliar de serviços gerais, (vi) não é possível determinar a data provável
do início da doença, com os elementos apresentados, (vii) não é possível afirmar que existia
limitação entre a data do indeferimento e a data da realização da perícia.

Embora a perícia judicial não tenha concluído expressamente pela incapacidade
do autor, o laudo judicial confirmou que o comportamento do autor durante e após a
perícia foi sugestivo de baixa acuidade visual importante. Além disso, o autor apresenta
vários laudos médicos particulares confirmando a progressão da sua doença, sua baixa
acuidade visual e sua incapacidade. Deste modo, verifico comprovada a incapacidade
do autor.

E diante do conjunto probatório, a sentença julgou procedente o pedido, sob a
seguinte fundamentação:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 163



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 264/409

5001267-14.2018.4.02.5006 500000342895 .V17 JES10769© JES10769

"Cuidam os presentes autos de Ação Previdenciária ajuizada por JOSE
FLAVIO DE OLIVEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, visando a conversão do benefício de auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9099/95 c/c artigo 1º da
Lei nº 10.259/2001.

Fundamento e Decido.

De início, saliento que as normas referentes ao auxílio-doença se encontram
previstas a partir do artigo 59 da Lei 8.213/91, devendo ser o mesmo concedido
por motivo de incapacidade provisória, por mais de quinze dias. Seu valor
corresponde a 91% do salário-de-benefício, nunca inferior ao salário mínimo,
nos termos do art. 201, § 2º da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão:

“o auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

Por seu turno, a aposentadoria por invalidez (arts. 42 a 47, todos da Lei
8.213/91) é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente e
total (para qualquer atividade laboral), sendo pago no percentual de 100%
(cem por cento) do salário-de-benefício.

Ademais, os segurados estão obrigados, da mesma forma que os beneficiários
em gozo de auxílio-doença, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação
da situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se
houver recuperação (arts. 101 e 47, ambos da Lei 8.213/91 c/c art. 70 da Lei nº
8.212/91).

Nestes termos, são requisitos para o auxílio-doença e para a aposentadoria por
invalidez:

a) Qualidade de segurado;

b) Carência, quando exigida; e

c) Incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
com ou sem suscetibilidade de reabilitação, respectivamente.
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si
pela permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo a
este ou àquele benefício, respectivamente.

I.I - Da qualidade de segurado e da carência

No caso dos autos, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurada são fatos incontroversos. Com efeito, a qualidade de segurado (ao
tempo da data de início da incapacidade) e o período de carência foram
preenchidos, de acordo com os dados insertos no extrato do Cadastro Nacional
de Informações Sociais – CNIS, em face dos recolhimentos efetuados na
condição de empregado, em especial nos períodos de 07/05/2013 a 03/01/2014 e
01/10/2014 a 09/02/2015.

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho, o que corresponde às teses antagônicas
sustentadas pelas partes.

I.II - Da incapacidade laboral

O laudo pericial apresentado no evento 10 aponta no sentido de que a parte
autora possui visão subnormal de ambos os olhos, com atrofia macular
importante. Afirma o perito que para a atividade de operador de máquinas, a
qual o autor declara ter exercido por mais de vinte anos, há incapacidade
definitiva.  No entanto, o perito pontuou que a parte autora poderia exercer outra
função em vagas para deficiente, como por exemplo auxiliar de serviços gerais,
a qual estava exercendo no momento da perícia.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que a prova pericial é o meio pelo qual se procura
apenas esclarecer certos fatos, alegados nos autos, que porventura suscitem
dúvida na apreciação do direito e do aspecto fático pelo magistrado.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é o exame feito em pessoas ou
coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade
de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí
chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais
exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes
passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das
atividades de extração de informes.” (Instituições de Direito Processual Civil,
Editora Malheiros, 2001. v. III, p. 584).

É evidente que o magistrado não está adstrito especificamente a nenhuma prova
que vier a ser produzida nos autos. O juiz pode valorar cada prova de acordo
com o seu convencimento pessoal, podendo, inclusive, desconsiderar o laudo
médico pericial.
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Com relação ao laudo pericial emitido, deve ser lembrado que, no Direito
brasileiro, exceto nos casos dos artigos 5, XXXVIII (tribunal do júri) e 217, §1º
(justiça desportiva), somente o Julgador pode conclusivamente determinar se
uma pessoa está ou não em situação de incapacidade (total ou parcial;
permanente ou temporária) laborativa em virtude do art. 5º, XXXV da CF/88,
que impede a subtração do conhecimento do Poder Judiciário de qualquer lesão
ou mesmo ameaça de lesão a direito. Assim, é missão constitucional do Juiz
regularmente investido de jurisdição e competência julgar a controvérsia (lide)
exclusivamente, sem concorrência de nenhum outro ator Público, incluído o
Perito, que embora importante, é um auxiliar do Juízo, e nunca pode ser
considerado um cojulgador, mas um colaborador.

Desta forma, considerando todo o conjunto probatório dos autos, é dever
exclusivo do Magistrado (sem nenhuma interferência, portanto) valorar
todas as provas produzidas para concluir ou não pela incapacidade da
parte autora. Nesse passo, todas as informações, inferências ou conclusões do
Perito sobre a incapacidade devem ser desconsideradas pelo simples fato de
ultrapassarem os limites de uma Perícia descritiva, que não pode adentrar o
mérito da causa, e dizer se a parte autora está ou não incapaz é exatamente isto!

Ademais, a incapacidade não é, como se poderia pensar, um estado clínico
aferível apenas pela Medicina, mas uma relação jurídica (com consequências
jurídicas, portanto) entre uma situação de fato (esta, sim, constatável pela
Medicina) e a hipótese abstrata prevista na lei previdenciária, que, se existente,
irá permitir a fruição de um direito social assegurado.

Desta forma, e levando em consideração o teor da Súmula 47 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais1, entendo que
deve ser concedido o benefício da Aposentadoria por Invalidez ao segurado
em questão.

Restando demonstrada a incapacidade parcial definitiva através dos documentos
médicos apresentados (inclusive laudo pericial), há que se considerar a
improbabilidade de a parte autora conseguir sua reinserção no mercado de
trabalho, ainda que em outra função considerando sua grave deficiência visual
(evento1 laudo 8), em virtude de contar atualmente com 55 anos de idade
(evento 1), possuir baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e ter
 longa experiência na profissão de operador de máquina e empilhadeira e grua, o
que justifica a concessão de aposentadoria por invalidez, e não apenas do
auxílio-doença.

Ressalve-se, contudo, que a concessão do benefício no presente feito dependeu
de análise específica realizada por este Magistrado acerca da situação fática da
parte autora, com aplicação analógica da lei, o que não poderia ter sido feito
pela Autarquia Administrativa, que se submete rigorosamente ao princípio da
legalidade.
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Nesse sentido, obrigar o INSS a implantar o benefício a partir de data anterior à
desta sentença não se mostra correto, visto que a integração ou
complementação normativa que ora se faz, a saber, criar o direito além do
sentido literal em virtude da análise do caso concreto e levando em
consideração aspectos pessoais da parte, realmente só pode ser feita por um Juiz
legalmente investido de tal poder/dever por parte do Estado.

Assim, a sentença revela-se de caráter constitutivo no que tange à produção
dos efeitos pecuniários decorrentes da concessão do benefício, sendo que sua
implementação (DIB/DIP) deverá ocorrer tão somente a partir da prolação
deste decisum.

Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O
FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do
CPC/2015, e condeno o Réu a:

a) CONCEDER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte autora,
desde a data do indeferimento administrativo (24/02/2015, evento 1), bem
como a CONVERTER o mesmo em Aposentadoria por Invalidez, nos termos
da fundamentação acima exposta, com DIB/DIP na data da prolação desta
sentença."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000342895v17 e do código CRC b89de824.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5001194-45.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARMEM DO NASCIMENTO SARMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o fato de ter levado a conhecimento da
autarquia previdenciária o problema de incontinência urinária e fecal que já vinha
enfrentando há muito tempo. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da incapacidade em
razão de incontinência urinária e fecal, sob os os seguintes fundamentos:

(...) Quanto à existência de incontinência urinária e fecal, além de não haver
exames confirmando tal diagnóstico nos autos, a questão não foi levada à
análise na esfera administrativa. (...)

Ocorre que o laudo médico da perícia administrativa, emitido em 10/9/2017,
demonstra que essa questão médica foi realmente levada à apreciação da Administração
(Evento 25, OUT1). Assim, assiste razão à embargante quando alegada omissão no julgado
deste Colegiado. 

A respeito da existência de laudos médicos a respeito da incapacidade em razão
de tal quadro clínico, consta o laudo datado em 7/12/2017, demonstrando quadro de
incontinência anal e urinária de longa data, com perda fecal involuntária, prejudicando a
realização de suas atividades laborais, sendo a patologia de difícil tratamento, devido à
cronicidade da doença. 

A perícia, por sua vez, elaborada em 19/12/2018, embora tenha constado a
existência de INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, não sinalizou nenhuma restrição
funcional em razão de tal patologia:

(...) Destacou a perita que (i)  a periciada apresenta  altura de 1,59 cm, peso de 95 kg, índice
de massa corpórea de 37.6 (obesidade), frequência cardíaca de 74 batimentos por minuto,
pressão arterial de 140 x 90 mmHg, sem sinais de artrite, com crecipitações discretas em
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joelhos, (ii) ao exame, apresentou-se com membros superiores e inferiores sem edemas, força
preservada, diminuição do movimento de extensão do membro superior direito no nível do
cotovelo direito (extensão máxima em um angulo 150° de 180° no nível do cotovelo), reflexos
tendinosos normorreativos e simétricos, sensibilidade tátil preservada, teste de Neer negativo,
sem atrofias musculares, mobilidade da coluna vertebral preservada, teste de Lasègue
negativo, marcha tipo antálgica, deambulando sem auxílio, (iii) conforme avaliação pericial,
ela apresenta as patologias descritas, mas não há incapacidade ou redução de sua capacidade
para as atividades habituais, pois não há alterações significativas ao exame físico e aos
documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, (iv) durante a perícia queixou-se de
dor no membro superior direito e na coluna, além de incontinência urinária e fecal, (v) não há
comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual
(ajudante de cozinha), mesmo possuindo a autora as patologias descritas,  após realização de
exame clínico/físico (avaliação de demobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular,
avaliação cardiovascular e do sistema respiratório), laudos médicos e exames apresentados,
(vi) o tratamento da fratura em membro superior direito já foi realizado, já o tratamento da
coluna e joelho deverá ser realizado por toda a vida, enquanto o tratamento da incontinência
deverá ser realizado com base na causa após ser investigada (não há exames no processo).
(...)

Dessa forma, como a autora não apresentou nenhum elemento de prova que
pudesse infirmar as conclusões da perícia, deve ser determinado o pagamento de auxílio-
doença de 11/9/2017 (DER) a 19/12/2018 (data da perícia).

Voto por conhecer os embargos de declaração da autora  e a eles dar provimento
para reconhecer a omissão suscitada e determinar o pagamento de auxílio-doença de
11/9/2017 (DER) a 19/12/2018 (data da perícia). Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000380957v6 e do código CRC 56f763e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5000946-45.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEMILSON MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a sua real condição de saúde. Afirma
que não exerce atividade habitual há aproximadamente 4 anos, não havendo, portanto, como
recolher contribuições para o RGPS. Argumenta que a última contribuição ocorreu em
02/2015, ou seja, em 29/11/2017, não mais ostentava a qualidade de segurado.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que a questão da incapacidade na DER, em
14/4/2016, foi objeto de análise na ação de n. 0019564-44.2017.4.02.5054, ajuizada em
14/7/2017. Ocorre que, naquela demanda, não foi constatado a existência de incapacidade
pela perícia judicial, o que motivou a decisão de improcedência, que transitou em julgado em
26/4/2018. A respeito da incapacidade atual, o julgado entendeu que, embora houvesse laudos
médicos datados após a perícia judicial realizada na referida ação, sinalizando incapacidade
laborativa, caberia à  parte autora formalizar novo requerimento administrativo (em 2017 ou
2019). 

Não obstante, como o próprio autor argumenta, em 29/11/2017 (data do laudo
médico apresentado), não detinha a qualidade de segurado, pois a última contribuição ao
RGPS ocorreu em 2/2015. Assim, mesmo constatada incapacidade em 29/11/2017 e
12/2/2019, o benefício não pode ser pago ao autor, em razão de ausência de um dos requisitos
necessários para tanto (qualidade de segurado pela Previdência Social na DII). 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
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Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381056v8 e do código CRC d1bb1a49.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 165



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 272/409

5001279-28.2018.4.02.5006 500000360610 .V6 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5001279-28.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 54) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão  e contradição por não ter se pronunciado especificamente sobre a
impossibilidade de prevalência de atestado médico particular em detrimento do laudo pericial
judicial, que atesta a inexistência de incapacidade laborativa da parte autora, violando-se o
disposto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. Argumenta também que devem ser aplicados
integralmente os critérios de juros e correção monetária previstos no art. 1º-F da Lei n.º
9.494/1997 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao menos, a
determinação de sobrestamento do feito para até a publicação da decisão sobre a modulação
dos efeitos.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que a incapacidade da parte autora estaria
revelada pelos elementos dos autos sob os seguintes fundamentos:

(...) No caso, o autor ajuizou ação, em 12/9/2018, alegando que, por ser portador de
TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, TRANSTORNO DE PERSONALIDADE COM
INSTABILIDADE EMOCIONAL E TRANSTORNOS DELIRANTES PERSISTENTES, estaria
total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de motorista. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 30/11/2014 (DCB). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 11/9/2014 a 30/11/2014 (Evento 19, OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada e
contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO13, p.1), datado em 28/12/2016, informando internação em
12/12/2016, no Hospital Adauto Botelho, por período de 16 dias, em decorrência de
esquizofrenia paranoide.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO13, p.3), datado em 27/12/2016, atestando que, ao atendimento
psicológico individual, o autor apresentou-se orientado, aparentemente calmo e cooperativo,
sem alterações de humor o exame, mas com mudança de expressão (hostil e contraído) ao ser
informado que o atendimento não seria para efetivar a alta naquele momento; não possui
noção de morbidade; compreende que está numa internação psiquiátrica, mas argumenta que
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esta é a sua primeira internação e que foi trazido pela família apenas porque jogou objetos
velhos fora; falava o tempo todo que estava "normal" e não compreendia o motivo da
internação; relatou que realizou atendimento psiquiátrico e fez uso pontual de medicamentos,
que suspendeu porque estava bem; quando exercia sua função de caminhoneiro fez uso pontual
de anfetamínico (rebite) e afirmou que só saiu da função porque viajava muito e ficava longe
dos filhos; devido à ausência de noção de morbidade, quadro delirante autorreferente e
persecutório grave, pelo pouco tempo de internação, as questões comportamentais e a
intercorrência apresentada nas visitas familiares (que já demandaram intervenção da equipe),
sugere-se a rediscussão da alta com a família, o paciente e a equipe.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO13, p.5), datado em 11/12/2016, atestando necessidade de
contenção do paciente, internado no Hospital Adauto Botelho.

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO13, p.7), datado em 13/12/2016, atestando internação em
12/12/2016, informando histórico de interrupção do tratamento, com consequente
reagudização do quadro, tendo sido relatado que "fica muito nervoso, implica com os vizinhos,
não dorme, quebrou a casa toda e ofi encontrado comportando-se inadequadamente no meio
da rua"; paciente sem consciência de morbidade, julgando não apresentar problema algum e
que as pessoas o insultam e perseguem.

(v) laudo (Evento 1, LAUDO13, p.9), datado em 13/12/2016, atestando admissão após quadro
de agitação psicomotora, agressividade e mania de perseguição, negando comorbidades
prévias; no momento, calmo, colaborativo, aceitando a dieta oferecida, verbalizando e
deambulando; ao exame, esteve algo desorientado.

(vi) laudo (Evento 1, LAUDO13, p.11), datado em 20/12/2016, atestando melhora da atividade
delirante, melhora das alucinações auditivas e pensamento lentificado, mas organizado, com
juízo de realidade parcialmente presente e sem alterações de humor.

(vii) laudo (Evento 1, LAUDO13, p.15), datado em 26/12/2016, atestando melhora da
atividade delirante, melhora das alucinações auditivas, pensamento organizado, juízo de
realidade presente, sem alteração do humor e sem alteração neurológica; em condição de alta
médica e seguimento ambulatorial.

(viii) laudo (Evento 1, LAUDO14, p.1), datado em 28/12/2016, informando que, sobre a
capacidade laboral, o perito só poderá avaliar depois de um tempo, mas que, por estar
egressando de uma internação, seria recomendado que a família esperasse um pouco para dar
continuidade ao processo de reinserção do autor no mercado de trabalho, principalmente na
função anteriormente exercida, como motorista.

(ix) laudo (Evento 1, RECEIT17, p.2), datado em 13/2/2017, informando que o autor esteve
internado em hospital psiquiátrico recentemente, devido a um surto psicótico; ainda
sintomático; sem condições de retornar ao trabalho no momento.

(x) laudo (Evento 1, RECEIT17, p.4), datado em 9/10/2015, atestando surto psicótico com
paranoias, delírios e vozes acusatórias, estando incapacitado para o trabalho, com
necessidade de noventa dias de afastamento do trabalho para tratamento.

(xi) laudo (Evento 1, RECEIT17, p.5), datado em 11/9/2014, atestando realização de
tratamento psiquiátrico, em uso de medicação anti-psicótica, em virtude de grave quadro
mental (delírio sistematizado persistente); sem condições de exercer suas funções laborativas.

(xii) laudo (Evento 1, OUT18), datado em 13/2/2017, atestando a não adesão ao tratamento
psiquiátrico.
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(xiii) laudo (Evento 1, OUT19), datado em 17/1/2017, atestando acompanhamento
psiquiátrico desde 2013, porém sempre com uso irregular de medicação, com internação no
final de 2016, por 16 dias; o autor se estabiliza quando em uso regular das medicações; há
necessidade de trabalhar a adesão à medicação.

(xiv) encaminhamento (Evento 1, OUT21), datado em 2/8/2017, elaborado por assistente
social, relatanto encaminhamento do autor para o CAPS em janeiro de 2017, porém sem
retorno, tendo sido realizado novo encaminhamento.

A perícia judicial (Evento 10), por sua vez, elaborada em 23/11/2018, por médico especialista
em Psiquiatria, concluiu que o autor não estava incapacitado para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) ao exame, o autor se apresentou lúcido, orientado, coerente,
cooperativo, calmo, com pensamento lógico, consciência do eu e juízo crítico preservados,
com memória e atenção mantidas, com humor estável, com ausência de sinais ou sintomas de
sonolência, sem alterações sensoperceptivas, sem constatação de sinais ou sintomas
psicopatológicos que caracterizassem doença mental estruturada, (ii) está mentalmente apto
para exercer o trabalho habitual, (iii) as conclusões foram baseadas no exame clínico, na
história clínica e na análise de todos os documentos médicos apresentados, (iv) o autor está
apto para exercer as atividades da vida diária, como alimentação, higiene pessoal, locomoção
e conversação e (v) relatou uso da medicação Haldol Decanoato.

Como se observa, a perícia judicial não identificou doença mental estruturada ao exame,
relatando que o autor encontrava-se com juízo crítico preservado, sem sinais ou sintomas
psicopatológicos, sendo informado o uso de medicamento. Todavia, causa estranheza o
parecer do perito, tendo em vista o extenso histórico clínico do autor, que inclusive já esteve
internado em hospital psiquiátrico. 

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz,
que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp
784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp
785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Os documentos médicos apresentandos demonstram que, em momento pregresso, a parte
autora esteve incapaz em decorrência da agudização do quadro de esquizofrenia paranoide.
Inclusive, existem prontuários médicos que informam a internação no Hospital Adauto Botelho
(hospital psiquiátrico), em dez/2016, por um período de 16 dias, o que demonstra a gravidade
da sintomatologia nesse período (Evento 1, LAUDO13).

Além disso, a perícia administrativa mais recente, realizada em 29/3/2017 e descrita no
relatório do SABI (Evento 19, OUT1, p.17), atesta a existência de incapacidade laborativa
desde 12/12/2016, com previsão de cessação do benefício apenas em 28/5/2017. No entanto,
não foi concedido auxílio-doença nesse interstício, conforme se extrai do CNIS, que identifica
o afastamento do autor apenas entre 11/9/2014 e 30/11/2014 (Evento 19, OUT1, p.13).

Em data próxima à cessação do benefício, em nov/2014, consta, em laudo particular, a
inaptidão para continuar exercendo suas atividades laborais, por ser portador de delírio
sistematizado persistente (Evento 1, RECEIT17, p.5). Posteriormente, nota-se a continuidade
do quadro, de acordo com laudo elaborado em 9/10/2015 (Evento 1, RECEIT17, p.4), com
necessidade de afastamento por 90 dias, em virtude de surto psicótico com paranoias, delírios
e vozes acusatórias.

Em dez/2016, o autor enfrentou surto psicótico severo, sendo necessária a já mencionada
internação no Hospital Adauto Botelho; no ano de 2017, existem relatos de não adesão ao
tratamento psiquiátrico (Evento 1, OUT18), bem como da necessidade de trabalhar a adesão à
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medicação, o que possibilitaria a melhora do quadro (Evento 1, OUT19).

Dessa forma, percebe-se que o autor esteve incapaz desde a cessação do benefício, em
2014. Assim, o auxílio-doença deve ser restabelecido desde 30/11/2014 a 23/11/2018 (data da
perícia judicial), uma vez que a parte  autora não se desincumbiu do ônus de apresentar algum
elemento de prova que pudesse infirmar o parecer do perito.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar o restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação, em 30/11/2014,  e o
pagamento do benefício até a realização da perícial judicial em 23/11/2018. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na
decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. 

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
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federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

 Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento
para fins de esclarecimentos sobre o critério de atualização das parcelas pretéritas do
benefício. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000360610v6 e do código CRC e21bc278.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5001470-85.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROGERIO DIAS CAMARGO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS (Evento 64,
EMBDECL1) nos quais alega que o acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de
omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 870.947,
pugnando pela aplicação integral dos  critérios de juros e correção monetária previstos no art.
1ª-F da Lei 9.494/1997 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao
menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a decisão sobre a modulação dos
efeitos e, em consequência, a aplicação do IPCA-E para atualização do RPV/PRECATÓRIO
(e não da condenação), eis que já havia, inclusive, declaração do próprio STF quanto à
constitucionalidade da TR para atualização da condenação “antes da formalização do
RPV/PRECATÓRIO”.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada foi omissa quanto ao critério de atualização das parcelas
atrasadas.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
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para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles dar provimento, nos
termos da fundamentação supra, que passa a integrar o julgado embargado. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000328017v4 e do código CRC e1e02ff2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5001822-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANGELA MARIA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos opostos pelo INSS (Evento 63) nos quais alega que o
acórdão proferido por esta TR/ES estaria eivado de omissão quanto a ausência de modulação
dos efeitos da decisão do STF no RE 870.947. Sustenta que a dívida deve ser atualizada
mediante a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017, e, caso não acolhida
essa pretensão,  a aplicação da referida lei até 26/3/2015, considerando que essa é forma
estabelecida pela Resolução do CJF, e, a partir de então, o IPCA-e.  Sem contrarrazões.

VOTO

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 168



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 282/409

5001822-46.2018.4.02.5001 500000330776 .V4 JES10769© JES10769

ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer os embargos do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000330776v4 e do código CRC 38e8d0ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5000466-67.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HEMILAYNE KELLY NOGUEIRA SILVA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão. Em suas razões recursais (Evento
19), a autora alega, em síntese, que (i) é dependente legítima do Sr. AILTON ROCHA DOS
SANTOS,  (ii) seu pai recolheu contribuição até 05/2010 e está preso desde 02/12/2010, (iii)
na esfera administrativa foi apreciado e utilizado como parâmetro apenas o valor referente ao
último mês de contribuição do Sr. AILTON, qual seja, o mês 05/2010, quando percebeu na
ocasião o valor de R$ 1.109,32 e na época o valor limite era R$ 810,18, (iv) a sentença julgou
improcedente o pedido, sob a alegação de que o – penúltimo - salário do contribuinte, o Sr.
AILTON, utilizado como parâmetro para a concessão do benefício do auxílio-reclusão,
ultrapassava o limite em R$ 299,14, (v) acontece que, no momento da prisão
(dezembro/2010), o segurado tava desempregado, já que seu último mês de contribuição foi
em 05/2010. Contrarrazões no Evento 23.

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/1991 dispõe
que o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/1999 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

Compulsando os autos, nota-se que, na data da prisão, em 02/12/2010 (Evento
1, OUT4), o instituidor do benefício requerido (Ailton Rocha dos Santos) encontrava-se em
situação de desemprego, uma vez que sua última contribuição foi vertida
em MAIO/2010 (Evento 11, CONT2), quando seu vínculo empregatício com a G+R foi
encerrado.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 169



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 284/409

5000466-67.2019.4.02.5005 500000334944 .V11 JES10769© JES10769

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/99 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se o segurado não
possui renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado,
deve-se considerar o salário de contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo
do que qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036
do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se
o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da
Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se
encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral
de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa
renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado
no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da
perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para
o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso
Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a
concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro
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Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel.
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA
FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão
(art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não
exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no
mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução
8/2008 do STJ. 

(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

 Desta maneira, com base no entendimento acima, estando o segurado
desempregado à época do encarceramento, mas tendo mantido a qualidade de segurado, os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício foram cumpridos, motivo pelo qual
deve ser reformada a sentença e concedido o benefício pleiteado.

Quanto ao termo inicial, vale lembrar que, conforme o disposto no Decreto
3.048/99, o benefício de auxílio-reclusão será devido a partir de: (a) a data do efetivo
recolhimento do segurado à prisão, se requerido até 30 dias depois desta; ou (b) a data do
correspondente requerimento, quando posterior àquele prazo (art. 116, § 4º). Contudo, em se
tratando de menor, incapaz, uma vez que contra ele não corre a prescrição, o termo inicial
deve ser fixado a contar da data do recolhimento do segurado à prisão de seu genitor.

Assim, no presente caso, o termo inicial do benefício deve ser fixado em
02/12/2010 (data da prisão), nos termos do art. 198, inciso I, do Código Civil e dos artigos 79
e 103, parágrafo único da Lei nº 8213 /91, independentemente de ter havido ou não
requerimento administrativo. O menor incapaz não pode ser prejudicado pela inércia do seu
representante legal.

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a concessão do benefício de auxílio-reclusão, a partir da data da prisão. As
parcelas pretéritas deverão ser atualizadas conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal,
nos termos da recente decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral. Deferimento de tutela de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de
direito lançada neste voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para cumpra a ordem em, no máximo, 45 dias. Sem condenação
em custas ou honorários de sucumbência, ante o provimento do recurso.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000334944v11 e do código CRC 017439fe.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 5000085-96.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIANA CASTRO FABRE (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: RONALD FABRE (PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde a data da efetiva prisão em
05/05/2017 até a data da sua liberdade. Em suas razões recursais (Evento 79), a autarquia
alega, em síntese, que (i) não houve cumprimento dos requisitos para a concessão do auxílio-
reclusão, (ii) que o segurado foi recolhido à prisão em 26/11/2016 e que consta no CNIS que
sua última remuneração foi no valor de R$ 2.980,54, em janeiro/2016, (iii) sua remuneração
era muito superior ao limite previsto na Portaria Interministerial Ministros de Estado do
Trabalho e Previdência Social de 08.01.2016. Contrarrazões da parte autora (Evento 85).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/1991 dispõe
que o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/1999 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

Compulsando os autos, nota-se que, na data da prisão, em 05/05/2017, o
instituidor do benefício requerido (Ronaldo Fabre) encontrava-se em situação de desemprego
e que sua última parcela do seguro desemprego teria sido recebida em julho/2016 (Evento 38,
PET4, p.6), quando seu vínculo empregatício com a Garantia Serviços Especializados Ltda.
foi encerrado (Evento 1, ANEXO4, p. 17).

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/99 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se o segurado não
possui renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado,
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deve-se considerar o salário de contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo
do que qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036
do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se
o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da
Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se
encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral
de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa
renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado
no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da
perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para
o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso
Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a
concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel.
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA
FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão
(art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não
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exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no
mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução
8/2008 do STJ. 

(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

 Desta maneira, com base no entendimento acima, estando o segurado
desempregado à época do encarceramento, mas tendo mantido a qualidade de segurado, os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício foram cumpridos, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença proferida.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
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Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337162v11 e do código CRC 350b2e01.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5009783-38.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SOFIA BORJA DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: JHOSSENY JEANNY BORJA (PAIS) (AUTOR)
RECORRIDO: DAVI LUIS BORJA DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde a DER, em 18/7/2017. 

Em suas razões recursais (Evento 60), a autarquia alega, em síntese, que (i) o
instituidor foi recolhido ao cárcere em 21/3/2017, quando não era mais segurado do INSS,
considerando que sua última contribuição ocorreu em out/2015, (ii) a sentença entendeu que
as testemunhas esclareceram a condição de desempregado do recluso, o que possibilitou a
extensão do período de graça, (iii) a prova testemunhal apenas demonstra que o autor não
procurou atividade lícita formal, (iv) o ofício dirigido à Caixa Econômica evidenciou que o
instituidor não solicitou seguro-desemprego, (v) a prova testemunhal trouxe elementos de
prova no sentido de que o recluso desempenhou atividade criminosa e não emprego formal,
(vi) caso quisesse manter seu vínculo com o RGPS, deveria ter contribuído como contribuinte
individual e (vii) os valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada
devem ser restituídos. 

Contrarrazões da parte autora (Evento 68).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.
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Inicialmente, observa-se que a controvérsia, nos autos, limita-se à discussão a
respeito da qualidade de segurado do instituidor do benefício pleiteado, recolhido à prisão em
21/3/2017 (Evento 1, OUT9). 

Em audiência, realizada em 13/3/2019, foi colhido o depoimento pessoal da
genitora dos autores e os depoimentos das testemunhas. A sentença, a respeito da prova oral,
apresentou as seguintes considerações:

Depoimento pessoal da genitora dos autores:

“Conviveu com Carlos Augusto Bruno da Silva desde o final de 2012 até ele ser
preso, em março/2017; houve o rompimento do relacionamento depois que ele
foi preso; o último emprego de Carlos terminou em outubro/2015, ele era
ajudante de carga e descarga da GM; ele trabalhava na Serra; o casal morava
em Central Carapina, na Serra; depois que ele foi preso, a depoente foi morar
com a mãe, e hoje mora com a tia na Ilha de Santa Maria, Vitória; depoente
não trabalha, está desempregada; depoente trabalha com bicos, em eventos; ele
foi demitido do último emprego; ele entregou currículos para empresas, e ia de
bicicleta; depois, ele passou a andar com pessoas erradas e foi preso por
suspeita de homicídio, com julgamento pendente; não chegou a entregar
currículos para ele; ele não foi chamado para entrevista de emprego; Carlos
não chegou a fazer bicos e era a depoente quem mantinha a casa; não lembra
se ele recebeu seguro-desemprego; ele não mandou currículo por e-mail; ele
não buscava uma colocação específica, mas qualquer oportunidade que
aparecesse; quando ele passou a andar com pessoas erradas, ele chegava com
dinheiro em casa, e acredita que era de atividades ilícitas, mas a depoente não
sabe esclarecer; ele entrou para o crime porque não estava arrumando
emprego e a família estava precisando de dinheiro, então ele aproveitou a
oportunidade do dinheiro ilícito; ele começou a se envolver com pessoas
erradas no meio de 2016”.

Primeira Testemunha - Ariany Bonifacio Santos:

“Mora em Nova Carapina, há 24 anos; conhece a mãe dos autores há alguns
anos, quando ela ainda não tinha filhos; conheceu Carlos Augusto Bruno da
Silva quando ele passou a se relacionar com a representante dos autores; eles
estão separados atualmente; a separação foi posterior à prisão; o casal morava
na Central Carapina, Serra, em cima da casa da mãe de Carlos; Carlos era
ajudante de cargas e descarga; não sabe qual foi o motivo do fim do vínculo
empregatício do Carlos; a representante comentou com a depoente que Carlos
chegou a distribuir currículos, porque estava procurando serviço; depoente não
entregou currículos para ele; mãe dos autores trabalhava fora, mas sem
carteira assinada, e sustentava a casa; só ficou sabendo que Carlos se envolveu
com pessoas erradas depois que ele foi preso; não tem conhecimento de que
Carlos tenha trabalhado depois que perdeu o emprego”.

Segunda Testemunha - Jean Henrique dos Santos Ferreira:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 171



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 293/409

5009783-38.2018.4.02.5001 500000307643 .V13 JESX51415© JES10515

“Mora em Cariacica desde que nasceu; conhece a representante dos autores
desde os 12 anos de idade, e ela ainda não era mãe; conheceu Carlos Augusto
Bruno da Silva quando ele passou a se relacionar com a representante dos
autores; não sabe dizer se eles ainda mantém relacionamento; o casal morava
na Central Carapina, Serra; Carlos era ajudante de cargas e descarga em uma
empresa na Serra; não sabe qual foi o motivo do fim do vínculo empregatício
do Carlos; não sabe dizer se ele estava procurando emprego, entregando
currículos; sabe que ele não arrumou nenhum outro emprego formal; não sabe
se ele trabalhou com bicos”.

Como se observa, o depoimento da genitora dos autores harmoniza-se com o
exposto pela primeira testemunha, no sentido de que ambos confirmam que  a ex-
companheira do segurado era quem trabalhava fora e mantinha a casa, tendo em vista que o
último vínculo empregatício do instituidor, com a sociedade empresária  GM Manutenção
Industrial Ltda., encerrou-se em 5/10/2015 (Evento 1, CNIS10, p.4). 

A autarquia aduz, em suas razões recursais, que o recluso desenvolveu atividade
criminosa durante o período de desemprego e que não buscou desempenhar emprego lícito
formal. No entanto, não existem provas do alegado. Isso porque a genitora dos autores, em
seu depoimento pessoal, apenas afirma que seu ex-companheiro "começou a se envolver com
pessoas erradas no meio de 2016", o que, por si só, não afasta o fato de que ele tenha
empreendido tentativas de buscar exercer atividade lícita.

Dessa forma, comprovada a situação de desemprego involuntário do recluso,
sua qualidade de segurado deve ser estendida até 15/12/2017, nos termos do que dispõe o art.
15, §2º, da Lei 8.213/1991, abarcando, portanto, o momento do encarceramento (21/3/2017).

Assim, não assiste razão ao INSS, devendo ser mantida a sentença por seus
próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido e
fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000307643v13 e do código CRC fe9b3ddc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5005722-03.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAUDICEIA VIEIRA MACHADO OLIVEIRA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: LUCAS MACHADO OLIVEIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)
RECORRIDO: PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão no período de 21/08/2018 (data da
prisão) a 24/03/2019 (data da fuga). Em suas razões recursais (Evento 23), a autarquia alega,
em síntese, que (i) resta claro da interpretação feita no voto condutor do julgamento do RE
587.365/SC pelo Supremo Tribunal federal, já na sistemática de repercussão geral e de
recursos repetitivos, é que o benefício de auxílioreclusão é limitado aos segurados de baixa
renda descritos nos art. 201, IV da CF/1988 e o art. 13 da EC 20/1998, conforme a sua
regulamentação pelo art. 116 do Decreto 3.048/1999 e pela Portaria Interministerial, (ii) se o
art. 116 do Decreto 3.048/1999 e pela Portaria Interministerial MPS/MF Nº 568, de
31/12/2010, em cumprimento ao disposto nos art. 201, IV da CF/1988 e o art. 13 da EC
20/1998, estabelece o último salário-de-contribuição do segurado não pode o magistrado
afastar o referido critério objetivo – ainda que sob a alegação de que o preso estava
desempregado na data da prisão – sob pena de assim o fazendo, afastar dispositivo
regulamentar já declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, (iii) a concessão do
benefício em tela desconsidera o valor do salário-de-contribuição e viola diretamente a
Constituição Federal em relação ao regime constitucional de concessão do benefício
previdenciário de auxílio-reclusão. Contrarrazões da parte autora (Evento 26).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/1991 dispõe
que o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/1999 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.
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Compulsando os autos, nota-se que, na data da prisão, em 27/8/2018, o
instituidor do benefício requerido (Washington de Souza Oliveira) encontrava-se em situação
de desemprego, uma vez que o último vínculo de emprego do segurado instituidor cessou em
2/7/2017 (evento 14, CNIS1).

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/99 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se o segurado não
possui renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado,
deve-se considerar o salário de contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo
do que qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036
do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se
o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da
Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se
encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral
de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa
renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado
no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da
perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para
o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 172



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 296/409

5005722-03.2019.4.02.5001 500000334591 .V7 JES10769© JES10769

Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a
concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel.
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA
FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão
(art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não
exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no
mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução
8/2008 do STJ. 

(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

 Desta maneira, com base no entendimento acima, estando o segurado
desempregado à época do encarceramento, mas tendo mantido a qualidade de segurado, os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício foram cumpridos, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença proferida.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000334591v7 e do código CRC 5eb8198a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0023456-61.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ERICA MORAES GAMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão, desde a DER, em 5/1/2017, com DCB
na data em que a parte autora completou 21 anos (15/9/2018). 

Em suas razões recursais (Evento 36), a autarquia alega, em síntese, que (i) o
último salário-de-contribuição do segurado recluso, anterior à data do recolhimento à prisão,
foi superior ao limite legal estabelecido pela Portaria Interministerial, (ii) o salário recebido
em jan/2016, no valor de R$964,77, refere-se apenas a 23 dias, o que totalizaria R$1.258,40
para o mês integral e (iii) devem ser restituídos os valores recebidos pelo segurado por força
de tutela antecipada posteriormente revogada. 

Contrarrazões da parte autora (Evento 41).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

A controvérsia, no caso dos autos, limita-se à discussão a respeito da renda
auferida pelo segurado no momento do encarceramento. 

A prisão ocorreu em 24/8/2016 (Evento 1, OUT1, p.17). Pela análise do CNIS,
percebe-se que o último vínculo empregatício do autor, com a sociedade empresária Pet Show
Artigos para Animais Ltda., encerrou-se em 23/1/2016 (Evento 22, OUT17, p.7). Portanto, à
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época do encarceramento, o autor se encontrava desempregado, porém com sua qualidade de
segurado ainda preservada, tendo em vista que o recolhimento ocorreu dentro do período de
graça, que se estenderia, pelo menos, até 15/3/2017.

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/1999 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se ele não possui
renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado, deve-se
considerar o salário-de-contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo do que
qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036
DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA
EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO.
CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO
CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/2015)
e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se o último salário de
contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não exerce atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à prisão para a concessão do
benefício auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO
DA CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da Lei
8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de
amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão
prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por
bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério para a concessão do
benefício a "baixa renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser
constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda
do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão será devido
quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da empresa". 6. Da mesma
forma o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos
dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo
recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado
que está em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos por si só
suficientes ao desprovimento do Recurso Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição
de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do
recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP),
Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ
2.9.2002, p. 260. TESE PARA FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de
auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que
não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência
de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO 9. Na hipótese dos autos,
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o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no mesmo sentido do que aqui decidido. 10.
Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da
Resolução 8/2008 do STJ. 

(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/11/2017, DJe 02/02/2018).

Desta maneira, com base no entendimento acima, tenho por presentes os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000312540v8 e do código CRC ac84d69b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:37
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RECURSO CÍVEL Nº 0020870-79.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GEOVANNA SANTOS NOVAIS (AUTOR)

RECORRIDO: CRIMACIA DULTRA SANTOS NOVAIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde 04/08/2015 (data da prisão) a
22/11/2016 (data em que foi posto em liberdade). Em suas razões recursais (Evento 31), a
autarquia alega, em síntese, que (i) não foi atendido o requisito segurado de baixa renda, (ii)
os dados extraídos do CNIS juntado aos autos comprovam que o segurado recluso auferia
remuneração muito superior ao previsto em lei e (iii) a renda deve ser verificada por meio do
último salário-de-contribuição. Sem Contrarrazões.

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/1991 dispõe
que o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/1999 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

Compulsando os autos, nota-se que, na data da prisão, em 04/08/2015, o
instituidor do benefício requerido (Gilmar Barbosa Novais) encontrava-se em situação de
desemprego e que sua última contribuição foi vertida em abril/2015 (Evento 21, OUT26).

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/99 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se o segurado não
possui renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado,
deve-se considerar o salário de contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo
do que qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso.
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Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036
do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se
o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da
Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se
encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral
de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa
renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado
no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da
perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para
o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso
Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a
concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel.
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA
FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão
(art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não
exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no
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mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução
8/2008 do STJ. 

(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

 Desta maneira, com base no entendimento acima, estando o segurado
desempregado à época do encarceramento, mas tendo mantido a qualidade de segurado, os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício foram cumpridos, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença proferida.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336520v2 e do código CRC d4ec0fa2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:37
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RECURSO CÍVEL Nº 0126499-91.2015.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO CORREA SOBRINHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, determinando a averbação dos períodos de 14/10/1967
a 30/06/1974, 01/06/1976 a 06/01/1977 e de 01/01/1979 a 31/12/1987 como tempo de
atividade rural, e a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de
contribuição. 

Em suas razões recursais, alega, em síntese,  que (i) a análise do caso concreto
permite inferir que os fatos não se subsumem à legislação de regência, (ii)  a filiação ao
RGPS na condição de segurado especial requer o desempenho de atividades sem o auxílio de
empregados, e (iii) não há no caso dos autos qualquer elemento que permita inferir que a
parte autora desempenhava atividades rurícolas na condição de segurada especial, o que torna
necessária a reforma da sentença, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico
brasileiro.

Sem contrarrazões.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao reconhecimento de exercício de atividade rual e ao benefício pleiteado, sob a seguinte
fundamentação:

(...)

Trata-se de ação objetivando a condenação do INSS a averbar os seguintes períodos de
atividade rural: 14/10/1967 a 31/12/1971, 01/01/1972 a 30/06/1974, 01/06/1976 a 06/01/1977
e de 01/01/1979 a 31/12/1987; bem como conceder aposentadoria por tempo de contribuição
desde o requerimento administrativo. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01. 

Fundamento e Decido. 

Tempo de atividade rural Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou
aos autos documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os
seguintes: identidade do sindicato rural de Colatina com admissão do autor em 1984 (fl. 35);
documentos da propriedade em nome do avô do autor que posteriormente foi transferida para
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o pai do autor (fls. 37/47); certidão de casamento baseada em registro feito em 24/02/1978 em
que consta a profissão de lavrador do autor (fl. 50). Os documentos são suficientes para
formar início de prova material. 

De acordo com a Súmula nº 14 da TNU, “para a concessão de aposentadoria rural por idade,
não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à
carência do benefício”. O início de prova material precisa ser complementado por prova
testemunhal. É a prova testemunhal que, em complementação ao início de prova material, deve
aprofundar a cognição em torno dos fatos pertinentes ao trabalho da parte autora na roça. 

Foi realizada audiência, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos de três
testemunhas (fl. 246), os quais não foram contraditórios ao acervo probatório, tendo sido
convincentes quanto ao efetivo trabalho do autor no meio rural na propriedade de seu avô,
que foi herdada pelo seu pai posteriormente. 

Conforme redação original do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91, a partir dos 14 anos de idade os
filhos de segurados especiais também se qualificavam como segurados especiais. Essa era a
idade mínima prevista em lei para qualificar o segurado especial. 

As testemunhas prestaram informações relevantes para caracterizar a relevância e
indispensabilidade da colaboração da parte autora desde tenra idade. Por isso, reconheço
tempo de serviço rural a partir dos 14 anos de idade do autor, ou seja, a partir de 13/10/1967,
nos termos do pedido inicial. Consta no sistema CNIS que o autor exerceu um vínculo
empregatício urbano no período de 30/07/1974 a 15/03/1976 (fl. 75). O autor apresentou
documentos confirmando que voltou a trabalhar na roça após este vínculo empregatício. 

Passo à análise do termo final.

 O próximo vínculo empregatício do autor se iniciou em 01/10/1988. Estabeleço o termo final
em 31/12/1987. Considero provado que a parte autora exerceu atividade rural, em regime de
economia familiar, nos períodos de 14/10/1967 a 30/06/1974, 01/06/1976 a 06/01/1977 e de
01/01/1979 a 31/12/1987. O INSS já homologou administrativamente o período de 07/01/1977
a 31/12/1978. O autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de
contagem de tempo de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições. 

Ressalvo que esse tempo não pode ser considerado para efeito de carência. Aplica-se o art. 55,
§ 2º, da Lei nº 8.213/91: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data
de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das
contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o
Regulamento”. 

O INSS apurou 27 anos, 03 meses e 03 dias de tempo de contribuição, (fls. 372). Somando o
tempo de serviço rural referente aos períodos de 14/10/1967 a 30/06/1974, 01/06/1976 a
06/01/1977 e de 01/01/1979 a 31/12/1987, o autor completou o tempo de contribuição
necessário para se aposentar. 

O autor, portanto, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais e com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. 

[...]

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487,
inciso I do CPC/2015, condenando o Réu a: a) AVERBAR em nome do autor, PEDRO
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CORREA SOBRINHO, CPF nº 858.557.748-72, os períodos de 14/10/1967 a 30/06/1974,
01/06/1976 a 06/01/1977 e de 01/01/1979 a 31/12/1987 como tempo de atividade rural, e
CONCEDER o benefício previdenciário de Aposentadoria por tempo de contribuição.

(...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida; pelo contrário, apresentou
argumentos genéricos, insuficientes para infirmar a sentença, que deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000370597v5 e do código CRC acb97c61.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 0009289-33.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JANETE BRUM DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "a) AVERBAR, como tempo de contribuição, os
períodos de 02/10/1980 a 14/08/1981, trabalhados na empresa Blomarco Agricola S/A;
03/07/1995 a 30/06/1996, trabalhados na empresa CSA Serviços LTDA e 01/07/1996 a
10/06/1997 trabalhados na empresa ENCOL S/A Eng. Com e Industria;; b) a CONSIDERAR,
para efeito de carência, os períodos em gozo de auxílio-doença, de 26/09/2005 a 03/09/2006,
24/08/2006 a 31/07/2007, 04/03/2009 a 18/04/2009 e 18/09/2010 a 22/10/2010".

Em suas razões recursais (Evento 26), alega, em síntese,  que (i)  os supostos
vínculos empregatícios registrados na CTPS, dentro período precitado, não foram
considerados, visto que consta somente anotações de FGTS, não existindo anotações
referentes a férias, contribuição sindical etc., sendo que não foram incluídos no PIS/PASEP,
(ii) os supostos vínculos empregatícios não foram averbados pelo INSS, pois além de não
estarem cadastrados no CNIS, não existe início de prova material contemporâneo apto a
comprová-los, (iii)  a comprovação do tempo de serviço depende da exibição de início de
prova material contemporânea ao período alegado, nos termos do art. 55, §3º, da Lei nº
8.213/1991, (iv) qualquer vínculo alegado pela parte autora que não conste do CNIS não pode
ser considerado, a não ser que comprovado documentalmente, (v)  as anotações exaradas na
Carteira de Trabalho e Previdência Social não tem caráter absoluto., (vi) no acervo probatório
não consta nenhum documento apto a comprovar os vínculos empregatícios controvertidos,
nem sequer houve a produção de prova testemunhal para suprir a deficiência da instrução
material, (vii) os períodos em que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário foram computados como tempo de contribuição, mas não para a carência, e
(viii) é inconcebível que se compute o período de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez como tempo de carência, tendo em conta que, no período de gozo desses benefícios,
não há contribuição do segurado, mas tão-somente percepção de benefício pago pela
autarquia. 

Sem contrarrazões.

VOTO

Dos vínculos registrados em CTPS
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A anotação do vínculo empregatício na CTPS goza de presunção relativa, não
sendo necessária a comprovação do pagamento das contribuições previdenciárias por parte do
empregado, que não pode ser penalizado diante da inadimplência de uma obrigação imposta
tão-somente ao empregador, nos termos do art. 30, I, a e b, da Lei 8.212/1991, até porque
cabe ao INSS a fiscalização de tais exações, possuindo, de toda forma, meios próprios para
obter eventuais parcelas devidas em sede de ação de cobrança. 

Segundo a Súmula 75/TNU, a Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade
goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço
para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

No caso, verifica-se que não há rasuras na CTPS apresentada, sendo, portanto,
válidas as informações ali consignadas. Além disso, os vínculos em questão foram registrados
à época da prestação do serviço (não sendo extemporâneos) e consta o depósito de FGTS nos
períodos impugnados. 

Dessa forma, devem ser averbados os períodos como tempo contributivo e para
fins de carência. 

Do cômputo dos períodos em gozo de auxílio-doença

O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram
como tempo de contribuição aquele em que houve o recebimento de benefício por
incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade, o que foi comprovado nos
autos, inexistindo óbice ao reconhecimento dos períodos impugnados como carência. 

 O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o cômputo do
período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando intercalado com
períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF
2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011). 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social".

No caso, o espelho do CNIS apresentado, nos autos, demonstra que os períodos
de 26/09/2005 a 03/09/2006, 24/08/2006 a 31/07/2007, 04/03/2009 a 18/04/2009 e
18/09/2010 a 22/10/2010, em que a autora recebeu auxílio-doença, foram intercaldos entre
períodos nos quais houvre recolhimento de contribuições previdenciárias (Evento 11). 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000373905v11 e do código CRC 18fadfc2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5017278-36.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CRISTOVAO FERREIRA CAMARA JUNIOR (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 25/08/1977 a 31/10/1977, 16/02/1978 a 21/08/1978, 05/09/1978 a 09/10/1979, 12/05/1980
a 30/11/1980, 09/02/1981 a 23/04/1981, 01/05/1981 a 04/10/1981, 05/10/1981 a 19/10/1982,
25/11/1982 a 23/09/1983, 01/11/1984 a 30/01/1990, 16/04/1990 a 30/06/1990, 01/02/1994 a
02/05/1994 e 01/09/2004 a 01/08/2008 e determinando a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição desde a DER em 2/10/2014.

Em suas razões recursais (Evento 38), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) não incidindo contribuição sobre o aviso prévio indenizado, a consideração do intervalo
respectivo como tempo de contribuição atentaria contra o caráter contributivo do RGPS,
motivo pelo qual o período de 01/05/2013 a 22/06/2013, que correspondente ao aviso prévio
indenizado, não pode integrar o tempo de contribuição da parte autora, (ii) o  autor apresentou
apenas CTPS com a anotação da profissão desempenhada como "ENGENHEIRO", sem
especificar a área de atuação, (ii) a categoria profissional em questão (engenheiro) não gozava
da presunção legal conferida a outras especialidades da engenharia no período anterior ao
advento da Lei 9.032/1995, de modo a ser considerada atividade especial pelo simples
exercício do cargo, independentemente da apresentação de formulários com descrição do
trabalho executado e/ou laudo técnico que demonstrassem a nocividade da tarefa e a
existência dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito, (iii) a contar de
29/04/1995, data de início de vigência da Lei 9.032, tem-se por incabível a caracterização de
tempo de serviço especial por atividade profissional, (iv) a sentença enquadrou como
atividade especial o período compreendido entre 01/09/2004 a 01/08/2008, em razão da
exposição ao agente nocivo, porém o  PPP juntado ao processo administrativo informa que,
somente no período compreendido entre 01/09/1999 a 01/09/2005, existiu responsável pelos
registros ambientais, (v) o  PPP deve ser preenchido como a identificação dos responsáveis
pelo registro ambiental, nos termos da Instrução Normativa nº 77/2015, (vi) o  autor não
apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se observando as
determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de Instruções
anteriores, e (vii) para o período compreendido entre 01/06/2011 a 15/02/2017, não foi
observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO) e não
informado o nível de exposição normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição
foi superior ou não ao limite legal.

Contrarrazões de Evento 43.

VOTO
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A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
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exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
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serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
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declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)
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Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.
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Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
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físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.
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Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

Dos períodos reconhecidos como especiais por enquadramento profissional
(atividade de engenheiro)

A sentença reconheceu os períodos de 25/08/1977 a 31/10/1977, 16/02/1978 a
21/08/1978, 05/09/1978 a 09/10/1979, 12/05/1980 a 30/11/1980, 09/02/1981 a 23/04/1981,
01/05/1981 a 04/10/1981, 05/10/1981 a 19/10/1982, 25/11/1982 a 23/09/1983, 01/11/1984 a
30/01/1990, 16/04/1990 a 30/06/1990 e 01/02/1994 a 02/05/1994, em razão do desempenho
da atividade de "engenheiro" em diversas empresas de construção civil, com base no
código 2.1.1. do Anexo II do Dec. 83.080/1979. Eis os seus fundamentos:

(...) O caráter insalubre dessa atividade de engenheiro (metalúrgico, civil e eletricista) é
reconhecido pela legislação previdenciária, previsto no 2.1.1. do Anexo II do Dec. 83.080/79,
cuja sujeição a agentes nocivos é presumida.

Ainda cabe pontuar que em relação aos engenheiros, existe a possibilidade de enquadramento
por atividade, inclusive, para período posterior à edição da Lei nº 9.032/95 sem a
demonstração de efetiva exposição a agentes nocivos no período, pois esta categoria
profissional estava protegida por lei específica (Lei n. 5.527/1968), que somente foi revogada
pela Medida Provisória n. 1.523/1996, posteriormente convertida na Lei n° 9.528/1997,
tornando exigível a apresentação de laudo técnico pericial, a fim de comprovar efetivamente o
caráter insalubre da atividade.

O STJ já proferiu decisão nesse sentido, por ocasião do julgamento do Reps 440.955: “Os
engenheiros estavam protegidos por diploma específico, in casu, a Lei n. 5.527/68, revogada
somente com a redação do art. 6º. da Medida Provisória n. 1.523/96, posteriormente
convertida na Lei n. 9.528/97, fazendo jus o recorrido à contagem do tempo de serviço
especial sem a exigência de demonstração de efetiva exposição a agentes nocivos no período
pleiteado, mostrando-se suficiente a comprovação da atividade com a Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS”. Assim, especificamente quanto aos engenheiros, considerasse
que a prova da efetiva exposição a agentes nocivos para fins de reconhecimento de tempo de
serviço especial somente é exigível após 11/10/1996.” (...)
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Considerando que o item 2.1.1 do Anexo do Decreto 53.831/1964 é bem claro
ao expor que é considerada especial a atividade de engenheiro de construção civil, de minas,
de metalúrgia e eletricista e que a CTPS do autor não deixa dúvida de que laborava como
engenheiro em empresas de construção civil, deve ser mantida a especialidade impugnada. 

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do
tempo especial, por presunção legal. 

A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS para que seja viabilizado o
enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo
de serviço especial é possível o enquadramento por atividade ou categoria profissional até
28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em
anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso do motorista,
por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que eventualmente
pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa
transportadora). 2. Acórdão anulado para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova
já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.

(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

Do período de 01/09/2004 a 01/08/2008 (extemporaneidade do laudo
técnico)

O INSS afirma que não haveria registro do profissional que procedeu à
monitoração ambiental nesse período, argumentando que o PPP demonstra que a perícia se
refere apenas ao período de 01/09/1999 a 01/09/2005.

Todavia, como já exposto, o Enunciado 68 da TNU dispõe que: "O laudo
pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade
especial do segurado".

Assim, deve ser mantida a especialidade nesse período impugnado. 

Do período de 01/06/2011 a 15/02/2017 (metodologia da apuração do agente
ruído)

O INSS impugna o período sob a alegação de que não houve comprovação de
apuração do agente ruído por meio da metodologia prevista na legislação. Todavia, a sentença
não reconheceu a especialidade desse período impugnado, não havendo, portanto, interesse de
agir pela autarquia. 
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000326813v35 e do código CRC 30f9b3ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0037947-70.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE ADILIO DE SOUSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o fato de que teve reconhecida a
especialidade do labor exercido, como eletricista, na empresa Santa Maria S/A (09/11/1978 a
31/12/1978 a 01/01/1979 a 28/02/1987 e 01/03/1987 a 28/11/1989), motivo pelo qual deve
ser reconhecido o exercício de tempo especial de 02/01/1990 a 01/06/1993, pois laborou nas
mesmas condições, ou seja, na mesma empresa, com as mesmas atividades e no mesmo local
de trabalho. Afirma que, por uma omissão da empresa no momento em que confeccionou o
PPP, não obteve o reconhecimento da atividade especial no período de 02/01/1990 a
01/06/1993. Ressalta que, após a entrada do processo administrativo, solicitou à empresa que
lhe fosse entregue o PPP também referente ao período de 02/01/1990 a 01/06/1993, obtendo
êxito, o qual segue em anexo.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

Pela leitura do recurso inominado, nota-se que o autor, em suas razões recursais
(Evento 19), alegou que (i) faria jus ao reconhecimento de atividade especial nos períodos
de 24/11/1977 a 04/05/1978, 02/01/1990 a 01/06/1993, 17/02/1994 a 23/02/1994, em razão da
atividade profissional desenvolvida (servente no ramo da construção civil e eletricista), (ii) a
CTPS seria prova hábil para demonstrar o exercício da atividade profissional insalubre, (iii)
teria direito ao enquadramento como atividade especial dos períodos laborados até
28/04/1995, e (iv) no que se refere ao período de 26/01/1995 a 28/12/1997, esteve exposto a
agentes nocivos à saúde como ruído, frio e vírus, fungos, bactérias e protozoários, de forma
habitual e permanente, conforme o PPP juntado aos autos. 

A sentença entendeu que, com relação ao período de 02/01/1990 a 01/06/1993,
não haveria prova da alegada especialidade, conforme fundamentos a seguir transcritos:

(...) Com relação ao período de 02/01/1990 a 01/06/1993, há somente a CTPS indicando o
exercício da atividade de eletricista, não sendo essa informação suficiente para reconhecer
tempo especial, pois o código 1.1.8 do Decreto 53.831/1964 é bem claro ao expor que a
especialidade, no caso de eletricidade, se dá apenas no caso de serviço exposto a tensão
superior a 250 volts. (...)
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Como se observa, o autor, na inicial e nas razões recursais, não formulou a tese
de que, nesse período, teria laborado na mesma empresa empresa, no mesmo cargo e nas
mesmas condições insalubres que motivaram o reconhecimento de tempo especial em
períodos pregressos. Assim, não há que se falar em omissão. 

Quanto à apresentação de PPP em embargos declaratórios, vale transcrever o
art. 435 do CPC:

Art. 435.  É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.  Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5o. 

Conforme precedentes do STF e do STJ, deve o interessado colacionar aos
autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide
e voltados a fazer-lhes prova imediata, não se enquadrando na permissão do art. 435 do
CPC/2015 (art. 397 do CPC/1973) a juntada tardia de documento dessa espécie sem devida
justificativa ((STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1239783/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado
em 24/06/2019, publicado em 28/06/2019).

No caso, nota-se que o PPP apresentado no Evento 43 foi emitido em
19/3/2018, antes mesmo da prolação da sentença em 10/6/2019. Assim, não se pode suscitar a
ocorrência de documento novo. 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000380191v5 e do código CRC 289e1bbf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5000236-71.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIANA APARECIDA FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE TELEFONE CELULAR
DEPOSITADO PARA A TRANSPOSIÇÃO DE PORTA GIRATÓRIA. DANO
MATERIAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A CEF À
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos, com a condenação da CEF ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$1.089,00 e julgou improcedente o pedido de indenização
por danos morais.

 

         Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, em sede de conciliação,
a CEF ofereceu proposta de acordo no tocante ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$1.200,00, que a Autora recusou, o que ensejou o reconhecimento do pedido por
parte da CEF.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Para a configuração da obrigação de indenizar por danos morais, é necessária a
reunião dos seguintes elementos, concomitantemente: 1) existência de dano moral; 2) conduta
ilícita do agente; 3) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; 4) ausência de excludentes
de responsabilidade; e, se for o caso, 5) culpa.

 

No caso de dano moral, sua caracterização exige que uma conduta ilícita gere
um reflexo interno, com dimensões individualizadas de tal ordem que representem abalo
diferenciado daquele que os cidadãos vivenciam no cotidiano. Inexistindo tal evento, a
ofensa, embora existente, é caracterizada como mero aborrecimento.
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Alega a parte autora que antes de ingressar na agência, deixou seus pertences no
guarda volume da porta giratória, inclusive seu telefone celular. Relata, também, que quando
foi resgatar seus pertences no guarda volume, afirma que não mais encontrou seu celular, pois
o mesmo havia sido furtado dentro da agência da Ré.

 

Em sede de contestação, a CAIXA informa que nada foi encontrado com
relação ao exposto pela parte autora, bem como não há registro de filmagem. Alega ainda,
que não há qualquer verossimilhança na alegação da autora, e que não pode ser invertido o
ônus da prova indiscriminadamente sem uma cognição mais apurada.

 

No que tange a inversão do ônus da prova, é possível que haja a inversão do
ônus probatório nos casos em que a comprovação dos fatos alegados pela parte autora
somente puder ser feita pela agência Ré, que deve demonstrar a culpa exclusiva do correntista
para excluir a responsabilidade civil pela reparação do dano alegado.

 

Nessa senda, entendo que se a CAIXA não apresentou as gravações das câmeras
de segurança que comprove fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte
autora, então é devido o pagamento de indenização por danos materiais no valor
correspondente ao bem furtado, qual seja R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais).

 

No que tange ao pedido de danos morais, este, classicamente, é conceituado
como o dano a algum direito da personalidade, de caráter não patrimonial, tal como a honra, a
liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, vexame, humilhação, sofrimento
à vítima.

 

 A Constituição Federal de 1988 inseriu, entre os direitos fundamentais, a plena
reparação do dano moral, no seu artigo 5º, V e X, cuja interpretação deve ser conjugada com
o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos do nosso Estado
Democrático de Direito (art. 1º, III da CF/88).

 

É sabida a exigência, por parte dos bancos, de que os clientes depositem todos
os objetos metálicos nesta caixa coletora, sendo certo que estes objetos devem ser vigiados. O
interior de uma agência bancária é local vigiado por seguranças e câmeras de segurança.
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A autora, em seu boletim de ocorrência, afirma que relatou os fatos à gerência,
que se comprometeu a verificar as imagens de segurança, mas que nada foi feito. Restou
configurada a conduta negligente da CEF, tanto no dever de vigilância do celular colocado no
depósito de objetos metálicos, bem como em buscar uma solução administrativa, por meio de
suas imagens de segurança.

 

Pelo exposto, conforme os parâmetros acima adotados, deve a CEF ser
condenada a reparar os danos morais sofridos pela autora no valor de R$ 2.000,00.

 

Voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
PELA PARTE AUTORA para CONDENAR A RÉ a pagar reparação por danos morais no
valor já atualizado de R$ 2.000,00, fluindo correção monetária e juros de mora a partir da
data de publicação deste acórdão, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem
condenação em honorários advocatícios, ante a Recorrente ter sido vencedora.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350022v2 e do código CRC 1f318cbd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 0001166-46.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: ADEILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)
RECORRIDO: WERLASSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES LOURENCO (AUTOR)

RECORRIDO: RUBENS RODRIGUES (AUTOR)
RECORRIDO: WELTON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 94) que
julgou procedente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 131), alega, em síntese,
(i) que não se pode aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947, com repercussão geral reconhecida, na medida em que não houve
seu trânsito em julgado de tal e encontra-se pendente de análise
os embargos de declaração opostos para modulação dos efeitos da referida decisão; e (ii) que
o Ministro Luiz Fux concedeu excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais. Contrarrazões da parte autora (Evento
145).

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária.

Sobre o  tema, adota-se o posicionamento do STF quando do julgamento do RE
870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
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para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Voto por conhecer do recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000348562v7 e do código CRC 13b66520.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5000437-17.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROBERTO VIEIRA COELHO (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: MARINETE HERMINIO VIEIRA (PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC)
desde 03/08/2017. Em suas razões recursais (Evento 38), a autarquia alega, em síntese,  que
(i) há nulidade da sentença em razão ausência de realização da perícia social, (ii) não há
comprovação de que a parte autora é portadora de deficiência e que a renda mensal da família
seja inferior a 1/4 de salário mínimo per capita. Contrarrazões no Evento 46, PET1. 

VOTO

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

O autor, representado por sua genitora, ajuizou ação, em 25/02/2019, alegando
que, por ser portador de esquizofrenia, retardo mental, transtorno misto ansioso e depressivo,
estaria total e definitivamente impedido de ter uma vida independente.
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Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial do Evento 14, LAUDO1, subscrita em 23/04/2019 e que concluiu que (i) o
autor, atualmente com 17 anos, nunca trabalhou, é portador de autismo infantil, transtorno
misto ansioso e depressivo e retardo mental moderado, (ii) o autor é apático, não responde
corretamente aos questionamentos, apresenta dificuldades de entender as perguntas
formuladas, não consegue aprender direito, (iii) a avaliação mental evidenciou oligofrenia
(retardo mental moderado), o paciente permaneceu o tempo todo calado, com cabeça baixa,
inerte ao que estava se passando no consultório, (iv) não conseguiu ler ou entender frases
simples, (v) para responder aos questionamentos mais simples, as peguntas foram repetidas
pelo menos por 3 vezes, (vi) apresenta total falta de atenção, (vii) tem que ir acompanhado na
locomoção até a escola, pois, com frequência, ele se perde, (viii) sofre preconceito por parte
dos outros alunos, se isolando na escola, (ix) não conhece dinheiro, não consegue realizar
operações matemáticas básicas, (x) a data provável do início da doença  é indeterminada,
segundo informações fornecidas pela mãe, o quadro se intensificou após os 12 anos de idade,
(xi) trata-se de doença mental incurável, mas tratável, com melhora de qualidade de vida,
visando vida independente, (xii) o tratamento é prolongado, (xiii) o autor apresenta
deficiência mental moderada, com impedimento de longo prazo.

Deste modo, ficou demonstrado, nos autos, o impedimento a longo prazo e o
estado incapacitante total e permanente da parte autora.

Acontece que, não houve realização de perícia social para apurar o seu estado
de miserabilidade. Assim, e considerando que o indeferimento administrativo deu-se em
razão da renda familiar ser igual ou superior a 1/4 do salário mínimo, em razão da renda do
seu genitor - Sr. Carlos Roberto Coelho, é imprescindível a realização de perícia social. 

Assim, acolho a preliminar aguída pela parte recorrente e anulo a sentença para
realização da perícia social e averiguação da miserabilidade do autor.

Voto por conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento para anular a sentença, nos
termos da fundamentação supra e devendo ser mantida a tutela deferida. Sem condenação em
custas e honorários.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337762v14 e do código CRC 536e45c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5012220-52.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HUGO SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: RENATA SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a conceder benefício assistencial desde a
data do requerimento administrativo. Em suas razões recursais (Evento 36, Reclno1), alega,
em síntese, que (i) há nulidade da sentença em razão ausência de realização da perícia social,
(ii) não há comprovação de que a parte autora é portadora de deficiência e que a renda mensal
da família seja inferior a 1/4 de salário mínimo per capita. Contrarrazões no Evento 40,
CONTRAZ1. 

VOTO

Quanto à preliminar arguida de cerceamento de defesa, em razão da falta de
realização da perícia social não gera prejuízo, vale ressaltar que a TNU, no julgamento do
PEDILEF n.  0503639-05.2017.4.05.8404/RN, firmou a seguinte tese:

 “(i) Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de
novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento do Benefício
da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento
da deficiência, é desnecessária a produção em juízo da prova da
miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do
indeferimento administrativo”; e (ii) “Para os requerimentos administrativos
anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento pelo INSS do Benefício da Prestação Continuada ocorrer em
virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo
da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via
administrativa, desde que inexista impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos
do indeferimento administrativo”.

De fato, conforme o art. 37 da Constituição Federal/1988, o ato administrativo
possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo certo que, se o requisito da
hipossuficiência socioeconômica fora reconhecido na via administrativa, desnecessária a
realização de prova em juízo deste requisito.
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No caso concreto, a DER se deu em 27/09/2017 (Evento 1, OUT7), portanto, já
sob à vigência do Decreto n. 8.805/2016 e o INSS não impugnou especificamente qualquer
dos fundamentos da sentença, limitando-se a arguir genericamente que não foi realizada a
perícia social.

Ora, o benefício fora negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da
deficiência/incapacidade, presumindo-se que o INSS tenha realizada a avaliação social
administrativa. Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito
da miserabilidade na via administrativa. Portanto, o controle de legalidade do ato
administrativo de indeferimento do benefício em apreço deve incidir tão-somente sobre o
requisito da deficiência/incapacidade.

Deste modo, a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado
de incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se
passa, em princípio, à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

O autor, representado por sua genitora, ajuizou ação, em 01/10/2018, alegando
que, por ter 07 anos de idade e ser portador de transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade, estaria total e definitivamente impedido a longo prazo.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial do Evento 13, LAUDO1, subscrita em 22/01/2019 por médica especialista em
neurologia, que concluiu que (i) o autor, atualmente com 7 anos, é portador de atraso de
desenvolvimento, (ii) a criança encontra-se em tratamento para transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade (CID FC90.0) e retardo mental leve (CID F70.0), (iii) a criança
apresenta alteração comportamental caracterizada por isolamento social, hipopragmatismo,
relacionamento interpessoal pobre e ausência de juízo crítico, além de transtorno de
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aprendizagem e dificuldade de alfabetização, (iv) a criança pode frequentar creche ou escola
regular, (v) tem aptidão física e mental para executar brincadeiras próprias da sua faixa etária,
(vi) a criança exige supervisão constante por parte de um adulto responsável, uso diário de
medicações controladas e acompanhamento com neuropediatra, fonoaudiólogo e psicólogo,
(vii) a criança exige atenção integral de adulto, visando visando a prevenção de exposição à
riscos ambientais, além da administração das medicações controladas, (viii) Trata-se de
patologia crônica, cujos primeiros sintomas foram observados nos primeiros 12 meses de
vida.

Deste modo, está demonstrado o impedimento a longo prazo e o estado
incapacitante total e permanente para toda e qualquer atividade.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

No mais, e considerando que o requerimento administrativo foi indeferido
exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência, deixo de analisar o
requisito da miserabilidade.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340710v3 e do código CRC 02207b2f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 182



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 333/409

0037534-54.2017.4.02.5055 500000366226 .V11 JES10769© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 0037534-54.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: YASMIN GOMES PARADELAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 63), alega, em síntese, que (i) é menor com transtorno do
espectro autista, epiléptica, sendo considerada pessoa com deficiência, (ii) renda mensal bruta
da família é de R$ 2.287,92, mas os gastos fixos mensais da família são de R$ 3.186,00, (iii)
a família gasta R$ 898,08 a mais do que ganha, necessitando de auxílio financeiro do avô e da
avó da autora para honrar os compromissos mensais. Contrarrazões no Evento 69. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 31/03/2016 (Evento 36, OUT 22) e seu benefício foi indeferido por não atender
às exigências legais para acesso ao BCP-LOAS.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.
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A autora ajuizou ação, em 12/12/2017, alegando que, por ser portadora de
autismo, epilepsia generalizada e atraso psicomotor, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar qualquer atividade remunerada.

No tocante ao requisito da deficiência, o laudo do Evento 23 conclui pela
deficiência da parte autora. Destacou o perito que (i)  a autora, atualmente com 10 anos, é
portadora de retardo mental e epilepsia, (ii) periciada, ainda criança, portadora de sequela
de encefalomalacia crônica, levando a retardo mental, atraso do desenvolvimento
psicomotor, epilepsia e hiperatividade, (iii) apresenta incapacidade definitiva para exercer
qualquer atividade laborativa, (iv) é incapaz desde o nascimento, (v) sua limitação remonta a
data do início da doença, em razão da encefalopatia crônica, (vi) necessita assistência
permanente de outra pessoa para as atividades diárias (alimentação, higiene pessoal,
locomoção, conversação também em razão da sua idade, (vii) o tratamento é oferecido pelo
SUS, sem previsão de término do tratamento, sem indicação cirúrgica, podendo haver
controle parcial com medicação, (viii) a periciada apresentará sequela de retardo mental e
epilepsia para o resto da vida e dependerá de terceiros para sempre.

Presente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), passa-se a  analisar o requisito da miserabilidade.

Quanto à miserabilidade, o relatório social do Evento 44, realizado em
14/12/2018, revelou que a autora mora num apartamento alugado de 02 (dois) quartos com
banheiro social, sala, varanda, cozinha e área de serviço, medindo aproximadamente 45m². O
imóvel apresenta bom estado de conservação apesar das paredes estarem sujas por riscos e
marcas de mãos. 

A família possui três integrantes (a autora, sua mãe e seu padrastro) e o salário
recebido pela mãe (no valor de R$ 2.287,92) faz com que a renda per capita familiar seja
superior a um quarto do salário mínimo. Além disso, no caso, as fotos denotam que a
família da autora possui utensílios como carro e ar condicionado que não condizem com o
estado de miserabilidade alegado.

Assim, mesmo com a utilização de outros parâmetros de renda per capita, não
ficou demonstrada a vulnerabilidade social da família da recorrente, uma vez que as
informações e fotos extraídas do relatório social demonstram uma vida simples, mas não
miserável.

Assim, como não houve comprovação de estado de vulnerabilidade social, deve
ser mantida a sentença, registrando-se que, havendo alteração da situação econômica ora
vislumbrada, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar novo pedido do benefício, não
havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000366226v11 e do código CRC 5f44cb21.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5012337-43.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ENILCE PEREIRA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: MICHELLE PEREIRA COELHO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC)
desde a data do requerimento administrativo. Em suas razões recursais (Evento 35, Reclno1),
a autarquia alega, em síntese, que (i) não foi observado o devido processo legal e nulidade da
sentença, uma vez que consta na Peça Contestatória pedido de perícia socioeconômica com
assistente social e o Juízo indeferiu na r. Sentença a realização da perícia precitada, o que
fragiliza a instrução processual em prejuízo do Ente Público, (ii) não basta somente a
deficiência física ou o requisito etário, há a necessidade de que, além desses requisitos, a
renda per capita da família seja inferior a ¼ do salário mínimo, (iii) nos autos, a situação de
hipossuficiência econômica não restou demonstrada e não ficou comprovado o
preenchimento dos requisitos legais e por isso não deve ser deferido o benefício assistencial
de prestação continuada. Contrarrazões no Evento 41, CONTRAZ1. 

VOTO

Quanto à preliminar arguida de cerceamento de defesa, em razão da falta de
realização da perícia social não gera prejuízo, vale ressaltar que a TNU, no julgamento do
PEDILEF n.  0503639-05.2017.4.05.8404/RN, firmou a seguinte tese:

 “(i) Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de
novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento do Benefício
da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento
da deficiência, é desnecessária a produção em juízo da prova da
miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do
indeferimento administrativo”; e (ii) “Para os requerimentos administrativos
anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento pelo INSS do Benefício da Prestação Continuada ocorrer em
virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo
da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via
administrativa, desde que inexista impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos
do indeferimento administrativo”.
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De fato, conforme o art. 37 da Constituição Federal/1988, o ato administrativo
possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo certo que, se o requisito da
hipossuficiência socioeconômica fora reconhecido na via administrativa, desnecessária a
realização de prova em juízo deste requisito.

No caso concreto, a DER se deu em 22/11/2017 (Evento 1,
INDEFERIMENTO12), portanto, já sob à vigência do Decreto n. 8.805/2016 e o INSS não
impugnou especificamente qualquer dos fundamentos da sentença, limitando-se a arguir
genericamente que não foi realizada a perícia social.

Ora, o benefício fora negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da
deficiência/incapacidade, presumindo-se que o INSS tenha realizada a avaliação social
administrativa. Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito
da miserabilidade na via administrativa. Portanto, o controle de legalidade do ato
administrativo de indeferimento do benefício em apreço deve incidir tão-somente sobre o
requisito da deficiência/incapacidade.

Além disso, os documentos juntados no Evento 12 comprovam que o INSS
apurou, com base nas informações cadastradas no CadÚnico e em outros cadastros ou bases
de dados de órgãos da administração pública disponíveis, renda nula num grupo familiar de
sete pessoas, em processo administrativo.

Deste modo, a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado
de incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se
passa, em princípio, à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.
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A autora, representada por sua genitora, ajuizou ação, em 02/10/2018, alegando
que, por ser portador de retardo mental leve, deficiência intelectual e epilepsia, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar qualquer atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial do Evento 13, LAUDO1, subscrita em 22/01/2019 por médico especialista em
neurologia, que concluiu que (i) a autora, atualmente com 9 anos, é portadora de síndrome
epiléptica desde os 6 meses de vida, além de apresentar o diagnóstico de retardo mental leve,
(ii) a criança examinada pode frequentar creche ou escola regular, (iii) a criança examinada
tem aptidão física e mental para executar brincadeiras próprias da sua faixa etária, (iv)
a autora necessidade de acompanhamento regular com médico neuropediatra, além utilizar
medicações controladas diariamente e fraldas descartáveis todas as noites, (v) a autora
apresenta pobre juízo crítico, hipopragmatismo e alteração comportamental, exigindo a
supervisão constante por parte de um adulto responsável para controle de riscos ambientais,
(vi) embora o tratamento esteja sendo fornecido pelo Sistema Único de Saúde, a necessidade
de supervisão constante impacta na capacidade laborativa do adulto responsável, (vii) tratam-
se de patologias crônicas cujos primeiros sintomas (crises convulsivas) foram observados
aos 6 meses de vida, (viii) não há elementos que permitam responder com precisão se o
impedimento para ter participação na sociedade é de longo prazo, tendo em vista a idade de
início das crises, há uma chance majoritária da autora necessitar do uso de medicações
anticonvulsivantes permanentemente, (ix) a autora deve ser acompanhada por toda a vida e
ser submetida a repetidas reavaliações para ajuste de dose e necessidade de manutenção do
tratamento, (x) em relação ao retardo mental, há, também, uma chance majoritária do déficit
cognitivo permanecer notável, impactando em sua capacidade de estudo/trabalho.

Deste modo, está demonstrado o impedimento a longo prazo e o estado
incapacitante total e permanente para toda e qualquer atividade.

No mais, e considerando que o requerimento administrativo foi indeferido
exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência, deixo de analisar o
requisito da miserabilidade.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000326835v12 e do código CRC 6f067385.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 184



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 339/409

5000695-58.2018.4.02.5006 500000322682 .V31 JESX51447© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5000695-58.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA ANTONIA SINFOROSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada
(BPC). 

Em suas razões recursais (Evento 46, RecIno1), alega, em síntese,  que (i) a
autora é portadora de lombalgia, cervicalgia e espondiloartrose lombar, (ii) devem ser
analisadas as condições pessoais da autora (59 anos, analfabeta), (iii) está incapacitada para o
seu labor habitual e (iv) por conta da intensidade da dor lombar, a autora sente muita
dificuldade de locomoção, necessitando, por vezes, da ajuda de terceiros para realizar as
atividades mais simples do cotidiano. 

Contrarrazões do INSS (Evento 49, CONTRAZ1). 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 25/4/2018.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
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concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

A autora ajuizou ação, em 10/7/2018, alegando que, por ser portadora de
LOMBALGIA E CERVICALGIA, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar
qualquer atividade remunerada. 

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes laudos médicos:

(i) laudo médico, sem data, informando lombalgia e cervicalgia, bem como
tratamento com pilates, fortalecimento lombar  e abdominal e alongamento da cadeia
posterior;

(ii)  documento médico informando uso de medicamentos para tratar problemas
ortopédicos;

(iii) laudo médico, datado em 7/3/2018, informando lombociatalgia e
cervicalgia, devido artrose e discopatia, razão por que está em tratamento com medicação e
fisioterapia, e incapacidade para o trabalho, sendo-lhe solicitado avaliação e afastamento do
serviço.   

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial (Evento 21, LAUDO1), subscrita em 6/12/2018, por médico especialista em
ortopedia e traumatologia, que concluiu que (i)  a autora, atualmente com 59 anos, é
portadora de artrose da coluna lombar, sem sinais de compressões radiculares, (ii) ao exame
físico, a periciada apresentou-se lúcida e orientada no tempo e espaço, respondendo bem às
solicitações com boa aparência e condições de higiene, marcha sem alterações, sem muleta ou
auxílio de terceiros, durante o exame sentou-se e levantou-se sem apoio nos móveis, coluna
lombar com mobilidade normal, com queixas de dor, pernas e pés com força preservada sem
edema ou hipotrofia muscular, ausência de alterações neurológicas nos membros
inferiores, membros superiores com mobilidade normal, (iii) não há deficiência, e possui boa
mobilidade dos membros, (iv) fundamentou sua conclusão na história clínica, exame físico e
exames apresentados, (v) a origem da doença é degenerativa,  (vi) não é possível indicar a
data de início da doença e (vii) a patologia é evolutiva, piorando com o envelhecimento.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora,
embora intimada, quedou-se inerte.

Com o recurso, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) laudo médico, datado em 27/2/2019, informando espondiloartrose lombar
moderada, dor lombar, perda de função moderada, início de tratamento conservador, e
ausência de condições de exercer suas atividades laborais;

(ii) laudo médico, datado em 27/2/2019, informando espondiloartrose lombar
moderada;
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(iii) exame médico (radiografia de coluna lombossacra), datado em 22/2/2019,
informando  leves  alterações na coluna lombar.   

Todavia, a TNU, em 21/4/2019, alterou a redação da Súmula 48, entendendo
que o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação
de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com
duração mínima de 2 (dois) anos. No caso, tanto a perícia judicial como os laudos médicos
particulares não sinalizam a existência de incapacidade total e, pelo menos, por um período
superior a 2 anos para toda e qualquer atividade remunerada. 

Os laudos mais recentes, datados em fevereiro/2019, informam a existência
de espondiloartrose lombar moderada e apenas leves  alterações na coluna lombar. Um dos
laudos, embora ateste que a autora não teria condições de exercer suas atividades laborais,
não consigna o período da incapacidade verificada à época. 

Não obstante,  a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.  

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000322682v31 e do código CRC bf57ab6f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:43
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RECURSO CÍVEL Nº 0136004-94.2015.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIQUE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada
(BPC). 

Em suas razões recursais (Evento 72, RecIno1), alega, em síntese, que (i) é
deficiente e vive em estado de miserabilidade, (ii) deve ser reformada a sentença, pois a
família vive em um assentamento  rural, a produção de café é pequena e em alto relevo, a
moradia é de baixo padrão, a renda total é de um salário mínimo ao mês, proveniente das
faxinas da genitora (Geni Ferreira da Silva, 47 anos), do bolsa-família e do café colhido pelo
genitor (Davi Luis da Silva, 43 anos) e (iii) as fotos evidenciam que a moradia é muito
simples e a lavoura de café é muito pequena e mal cuidada, certamente por ser o genitor
desprovido de recursos necessários. 

Contrarrazões do INSS (Evento 76, CONTRAZ1).

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 7/12/2009..

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 186



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 343/409

0136004-94.2015.4.02.5054 500000346067 .V14 JESX51447© JES10515

necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

O autor ajuizou ação, em 10/12/2015, alegando que, por ser portador
de monoparesia em membro inferior direito decorrente de provável poliomielite e agravado
por fratura, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar qualquer atividade
remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial (Evento 57, PERÍCIA1), subscrita em 15/5/2019 por médico especialista em
perícias médicas, que concluiu que (i) o autor, atualmente com 25 anos, é portador de
monoparesia em membro inferior direito decorrente de provável poliomielite e agravado por
fratura, (ii) ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, lúcido, orientado em tempo e
espaço, marcha claudicante. membro inferior direito com encurtamento, atrofia e
deformidade e  membro inferior direito com força muscular diminuída, (iii) poderá exercer
atividades remuneradas de maneira adaptada à sua realidade funcional, (iv) a doença é
adquirida, (v) mantém as sequelas desde a primeira infância, (vi) existe enquadramento no
critério de deficiência física, (vii) nunca exerceu atividade remunerada e (viii) enquadra-se
no critério de deficiência física, no entanto, poderá exercer atividades remuneradas de
maneira adaptada a sua realidade funcional. 

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição ( Evento 63, PET1), alegando que o autor é portador de deficiência, com
impedimento a longo prazo.

A parte autora alega que teria apresentado provas demonstrando o alegado
estado incapacitante total e permanente para toda e qualquer atividade, todavia o documento
(Evento 1, OUT6) não é suficiente para comprovar a aludida alegação. Isso porque o exame
médico (raio-x), datado em 30/9/2009 (contemporâneo à DER), apenas informa que o
membro inferior direito é menor 7,0 cm em relação ao esquerdo, o que não o torna incapaz
para a vida independente e para o trabalho.

Ressalta-se que, no curso do processo, o relatório social (Evento 1, OUT7)
constatou também que o autor possui problemas de visão, chegando a usar lente de 9,5 graus
em um dos olhos, no entanto, a parte autora não apresentou nenhum documento médico
atestando a incapacidade em razão de doença oftalmológica. 

 No caso, tanto a perícia judicial como o exame médico particular não sinaliza a
existência de incapacidade total e, pelo menos, por um período superior a 2 anos para toda e
qualquer atividade remunerada. O exame médico (raio-x), datado em 30/9/2009
(contemporâneo à DER), apenas informa que o membro inferior direito é menor 7,0 cm em
relação ao esquerdo, o que não é suficiente para determinar o seu estado incapacitante.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 186



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 344/409

0136004-94.2015.4.02.5054 500000346067 .V14 JESX51447© JES10515

A perícia judicial, ao exame físico, constatou bom estado geral e concluiu que o
autor poderá exercer atividades remuneradas de maneira adaptada a sua realidade funcional, o
que infirma a alegada incapacidade.

Não obstante,  a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Ausente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), deixo de analisar o requisito da miserabilidade, registrando-se que, havendo
alteração do estado clínico ora vislumbrado, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar
novo pedido do benefício, não havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento
ao recurso da parte autora conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346067v14 e do código CRC a898bbc0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 0104415-93.2015.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDIELIA FERREIRA DEBACHER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 181) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de contradição ao deixar de observar que a genitora do autor
falecido não residia com ele, ou seja, não fazia parte do grupo familiar, motivo pelo qual a sua
renda não poderia ser computada como renda do autor, ante a inexistência de dependência
entre ambos. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que a parte autora não faria jus à concessão de
benefício assistencial de prestação continuada sob os seguintes fundamentos:

(...) No caso, conforme se infere do relatório social (Evento 23, OUT15), o autor, à época com
58 anos, residia com seu sobrinho Sr. Nelson de Backer Carvalho, a esposa Sra. Joanete e dois
filhos do casal.

A família reside em imóvel próprio de alvenaria, com oito cômodos e condições
físicas internas e externas adequadas. Segundo as fotos encartadas nos autos, o
imóvel apresenta boas condições de habitabilidade e seu mobiliário é adequado.

As despesas mensais relatadas são de R$ 700,00 (setecentos reais) com alimentação, R$
255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) com energia elétrica e R$ 40,00 (quarenta reais)
com gás de cozinha, além de outras despesas que surgem no cotidiano.

Quanto à renda do grupo familiar, a remuneração era composta pelo valor de 1 salário
mínimo referente ao salário do sobrinho, 6 aluguéis de imóveis, no valor de 300,00 (trezentos
reais) cada, somadas à remuneração da sua mãe (não atual integrante da miserabilidade, no
valor de 2 salários mínimos referente à aposentadoria e pensão por morte.

Pelas informações e fotos extraídas do relatório social, o autor não se encontra em situação de
vulnerabilidade social. As fotos encartadas aos autos apontam para uma moradia simples,
denotando, no máximo, condição de pobreza, mas não de miserabilidade, sendo possível
constatar móveis e eletrodomésticos em bom estado de uso e conservação, conforme pontuado
pela assistente social em seu relatório.
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Cumpre ressaltar que algumas despesas como conta de luz no valor de R$ 255,00 não
condizem com a realidade de uma família que alega estar em condição de risco social.

A situação de vulnerabilidade exigida pela Lei não está configurada e as necessidades básicas
do grupo familiar estão sendo atendidas, não ficando evidenciada a situação de extrema
vulnerabilidade exigida pela Lei. XI. A parte autora reside em imóvel próprio, que atende as
necessidades do grupo familiar, estando guarnecido com móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos com características e em número incompatível com quem alega estar vivendo em
situação de penúria. Ademias, a parte autora recebe auxílio da família e suas necessidades
básicas estão sendo supridas.

Ademais, a parte autora recebia auxílio da família e suas necessidades básicas estavam sendo
supridas. XII. Como é cediço, o benefício assistencial não se presta à complementação da
renda familiar, mas, sim, proporcionar condições mínimas necessárias para a existência digna
do indivíduo.

No mais, vale lembrar que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), ao analisar um pedido de uniformização do Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), fixou a tese que o benefício assistencial de prestação continuada pode ser
indeferido se ficar demonstrado que os devedores legais podem prestar alimentos civis sem
prejuízo de sua manutenção (Processo n. 0517397-48.2012.4.05.8300, DJ 23/2/2017). E, na
hipótese, há prova de que sua mãe e seu sobrinho (grupo familiar do autor)
possuíam condições de prover o seu sustento sem prejuízo da própria manutenção.

É importante ressaltar que um dos objetivos da assistência social, previstos na Constituição
Federal de 1988, é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Deste modo, considerando que não havia quadro de efetiva miserabilidade da parte autora,
seu pedido não merece guarida. (...) 

Como se observa, o acórdão chegou à conclusão de ausência de vulnerabilidade
social no caso em exame por diversos fatores, sendo irrelevante a participação ou não da
genitora no grupo familiar. 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338439v4 e do código CRC 5c94ef18.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5001065-37.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: KAUAN SILVA BOTELHO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão por não ter aplicado o decidido pelo STF no RE 631.240/MG, em
manifesta contrariedade ao que dispõe o art. 927, III do CPC.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da fixação da DIB na
data da citação e mora da autora da seguinte forma:

"A lei considera portadora de deficiência a pessoa que “tem impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. O
impedimento é de longo prazo quando produzir efeitos pelo prazo mínimo de
dois anos (art. 20, § 10, da Lei nº 8.742/93).

E o autor junta laudos médicos para demonstrar sua incapacidade, sua
necessidade de assistência de terceiros e seu impedimento a longo prazo, em
razão da sequela neurológica motora de equilíbrio, sequela na fala e deficiência
intelectual. 

No mais, o benefício requerido, (NB 87/703.056.893-2), em 25/07/2017, foi
indeferido sob a alegação de que a renda per capita familiar seria superior ou
igual a ¼ do salário mínimo vigente na data do requerimento (Evento 1,
INDEFERIMENTO6). Assim, a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a
respeito do estado de miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise
desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo
mensal ao idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir
meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O
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legislador ordinário regulamentou o benefício através da Lei 8.742/1993,
definindo como portador de deficiência, para fins da concessão do benefício, a
pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como família
incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja
inferior 1/4 do salário mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o
critério defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo
advento de leis que criaram os programas assistenciais do Governo Federal,
como o Bolsa Família (Lei 10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei
10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001), e apontou como indicador
razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares,
a serem aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção
insuficiente a alguns dos destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 –
razão pela qual declarou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei
8.742/1993, sem nulidade da norma, permitindo que, por outros critérios, seja
aferida a imperiosa necessidade da parte autora quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem
nulidade da norma, admitindo a interpretação extensiva para abranger também
os idosos que recebam aposentadoria ou pensão por morte, reservando-lhe um
salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que
faça parte do núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per
capita prevista no art. 20, parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da
interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo único, da Lei
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não
faz distinção entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:
 RE 569.065 e o RE 580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que
integre o grupo familiar;
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não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo
inteiramente consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de
cálculo da renda per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II,
do Anexo do Decreto 6.214/2007.

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência
Social, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os
pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros,
os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto.

No caso dos autos, a família possui 3 integrantes e na data do requerimento
administrativo (em maio de 2017), o salário bruto do pai do autor correspondia
a R$ 1.123,50 (Evento 15). Contudo, o CNIS juntado no Evento 36, CNIS1
comprova o desemprego do pai do autor a partir de março de 2018.

 Assim, resta comprovada a renda familiar per capita inferior ao limite de ¼ do
salário mínimo e a codição de vulnerabilidade social do autor, a partir de
01/03/2018. Deste modo, é devida a reafirmação da DER para conceder o
benefício, a partir da citação do INSS, quando já havia o desemprego do pai do
autor e da comprovação de miserabilidade.

Acrescente-se a isso o fato de que não é de hoje que a jurisprudência do STJ
milita no sentido de que tal critério não é exaustivo. Em outros termos, não é
apenas através da verificação da renda per capita que poderá ser demonstrada a
condição de miserabilidade vivenciada pelo beneficiário. Nesse aspecto, é
assente na jurisprudência o entendimento de que “o critério da renda
familiar per capita, para fins de concessão do benefício assistencial, não impede
o magistrado de, mediante as demais provas dos autos, concluir pela
caracterização da condição de miserabilidade da parte e de sua família” (STJ,
REsp 1.112.557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/11/2009)."

Quanto ao fato de não ter sido formulado requerimento administrativo quando
houve a alteração da situação fática, faz-se necessário aplicar, por analogia, o entendimento
consolidado pela TNU que se a data da incapacidade é posterior ao requerimento
administrativo/cessação do benefício e anterior ao ajuizamento da ação, deve ser fixada como
DIB a data da citação do INSS (PEDILEF n.º 0502822-61.2014.4.05.8107, relatora Juíza
Federal Maria Lúcia Gomes De Souza, julgado no dia 22/06/2017). 

Assim, a discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade,
de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
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esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384783v3 e do código CRC 98173945.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5000267-48.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDIVA BARBOSA VIANA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
AUSÊNCIA DE INÍCIO DO PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA O PERÍODO DE CARÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS DO CÔNJUGE COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO NÃO PODEM SER APROVEITADOS COMO INÍCIO DE PROVA
MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL.  CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP NO TOCANTE AO PEDIDO DE
AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL, VIA PROVA EMPRESTADA. NÃO
CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SENTENÇA REFORMA DE OFÍCIO.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, (i) que o início de prova material juntamente com a testemunhal
comprovam seu efetivo exercício de atividade rural, como diarista, por período superior à
carência; e (ii) que a prova documental em nome do seu companheiro deve ser aproveitada,
de acordo com a jurisprudência consolidada.

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
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do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

 

No caso, a autora, nascida em 25/12/1957, cumpriu o requisito etário em 2012,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: (i) certidão de casamento, na qual
há como se inferir a profissão do cônjuge; (ii) documentos pessoais da Autora, como fichas
médicas e documentos de seus filhos, nos quais conta a sua profissão como lavradora e; (iii)
CTPS com um único vínculo anotado, de natureza rural, para o período de 04/04/2003 a
18/07/2003.

 

Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.
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Contudo, insta registrar que a parte autora apresentou, como início de prova
material, a CTPS de seu companheiro constando contratos de trabalho como como rurícola,
na qualidade de empregado rural, para o período, ainda que não sucessivo, de 02/05/1992 a
01/06/2017.

 

Não se desconhece que, conforme entendimento do STJ, é possível que os
documentos que qualificam uma pessoa como lavrador, podem ser estendidos ao seu cônjuge.

 

Contudo, o caso em tela revela-se distinto, o que obsta a aplicação desse
entendimento.

 

In casu, o marido da autora era empregado rural, tratando-se de contrato de
trabalho personalíssimo, e a existência de vínculo empregatício afasta o regime de economia
familiar, o que obsta que os documentos do cônjuge sejam aproveitados pela autora. A
utilização de documento de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e
o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente. Nesse sentido:

 

EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DOCUMENTOS DO
CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. INCIDENTE
IMPROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício de aposentadoria rural por idade. 2.
Sentença de procedência do pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal Suplementar
do Paraná, sob argumento de que o início de prova material apresentando pela demandante,
que está em nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é empregado rural
na propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime familiar, mas
trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela
parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o
acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de Goiás no
julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente incidente
deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não implica reexame
da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do posicionamento adotado
pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada a condição de segurada
especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a atividade de empregado rural.
9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a melhor para o caso dos autos. 10.
Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa de empregado rural ser segurada
especial, mas do fato de que todos os documentos apresentados eram do marido e se referiam
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a período durante o qual era empregado de fazenda. Assim considerou o acórdão, que entendo
apropriado. Eis o trecho correspondente: "Os documentos apresentados estão em nome do
marido, só que o marido da autora, no período a que se referem os documentos, era
empregado. Ainda que sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o
regime de economia familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à
autora. O emprego do documento de um membro da família pressupõe regime de economia
familiar e o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas
trabalha individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos
termos acima. (PEDILEF 200970530013830, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE
OLIVEIRA, TNU, DOU 30/03/2012.)

 

Outrossim, entendo que a parte Autora necessita comprovar o exercício de
atividade rural, no período de 1997 a 2012, antes do preenchimento do requisito etário ou de
2002 a 2017, antes da entrada do requerimento administrativo, o que não ocorreu.

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
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Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 12/12/2017.

DE OFÍCIO, reformo a sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido de aposentadoria rural.

Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Voto por julgar prejudicado o Recurso da Autora e julgar extinto sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido de aposentadoria rural.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345330v2 e do código CRC 4c123000.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5002248-58.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELAINE DE JESUS SANTOS (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: CARMELITA DE JESUS SANTOS (CURADOR) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS e pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício assistencial de prestação
continuada (BPC) e declarou a inexistência de débito em relação aos valores cobrados a título
de  ressarcimento do recebimento de benefício assistencial de amparo à pessoa com
deficiência, NB 87/547.679.741-2. 

Em suas razões recursais (Evento 44, Reclno1), o INSS alega, em síntese,  que
(i) o ressarcimento de valores pagos indevidamente pelo autor ao réu é um dever, uma
exigência legal e moral da Administração Pública, (ii) ao exigir o ressarcimento de quantia
paga indevidamente ao segurado, o INSS cumpre o princípio constitucional da legalidade,
consubstanciado no art. 115 da Lei nº 8.213/1991,(iii) pouco importa se o pagamento foi
fruto, ou não, de erro administrativo, porque se o enriquecimento sem causa não vale entre os
particulares, não há como valer em face da Administração Pública, (iv) a recorrida
efetivamente recebeu os valores a maior em flagrante prejuízo ao erário e esses valores
devem ser restituídos aos cofres públicos, (v) a existência de boa-fé do autor não pode tornar
lícito o que é ilícito: enriquecer-se à custa de outrem, (vi) é vedado o enriquecimento sem
causa. Contrarrazões no Evento 57.

A parte autora interpôs recurso adesivo.

 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita ao restabelecimento de benefício
assistencial de prestação continuada (BPC) e à discussão a respeito da inexistência de débito
em relação aos valores cobrados a título de  ressarcimento do recebimento de benefício
assistencial de amparo à pessoa com deficiência, NB 87/547.679.741-2. 

O pedido de restabelecimento foi julgado improcedente e a parte autora interpôs
recurso adesivo, ao qual nego seguimento, uma uma vez que não há previsão legal de recurso
adesivo em juizado especial federal. Esse é também o entendimento firmado no enunciado 59
do FONAJEF.
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Quanto ao pedido de inexistência de débito em relação aos valores cobrados a
título de  ressarcimento do recebimento do benefício NB 87/547.679.741-2, a sentença julgou
procedente, sob a seguinte fundamentação:

"A Administração Pública, subsumida ao princípio da legalidade, detém o
poder-dever de revisar os atos administrativos ilegais. Contudo, o autor recebeu
os valores de boa-fé: o pagamento indevido decorreu de erro administrativo, não
havendo nenhum fator indicativo de fraude. Ademais, os valores indevidamente
recebidos têm natureza alimentar e são, por isso, insuscetíveis de repetição,
conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

“Prestações alimentícias, assim entendidos os benefícios previdenciários,
percebidas de boa-fé não estão sujeitas à repetição.” (RESP 697768 – DJ
21/03/2005)

“Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é
inadmissível a pretensão de restituição dos valores pagos aos segurados, em
razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos.”
(AGRESP 697397 - DJ 16/05/2005)

“Prestações alimentícias percebidas de boa-fé não estão sujeitas a repetição,
máxime quando o pagamento indevido decorre de erro da própria
Administração.” (RESP 392176 - DJ 13/06/2005)       

“É firme o constructo doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os
benefícios previdenciários têm natureza alimentar, sendo, portanto,
irrepetíveis.” (AGRESP 709312 - DJ 01/07/2005)

“Inadmissível o pleito de restituição dos valores pagos aos segurados por força
da decisão rescindida, em razão do reconhecimento da natureza alimentar dos
benefícios previdenciários.” (AGRESP 722464 - DJ 23/05/2005)

“Em face do caráter social das demandas de natureza previdenciária, associada à
presença da boa-fé do beneficiário, afasta-se a devolução de parcelas pagas a
maior, mormente na hipótese de erro administrativo” (AGA 1318361, Rel. Jorge
Mussi, DJE 13/12/2010)

“Segundo posicionamento consolidado por esta Corte Superior, a hipótese de
desconto administrativo, nos casos em que a concessão a maior se deu por ato
do Instituto agravante, não se aplica às situações em que presente a boa-fé do
segurado, assim como ocorre no caso dos autos.” (AGRESP 1130034, Rel. Og
Fernandes, DJE 19/10/2009)

Com base no princípio da razoabilidade, afasto a aplicação do inciso II do art.
115 da Lei nº 8.213/91 ao caso concreto. “Não há que se falar em declaração
de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, uma vez que, no caso,
apenas foi dado ao texto desse dispositivo interpretação diversa da pretendida
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pelo INSS” (AGA 1.115.362, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
17/05/2010; AGRESP 1.095.857, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
14/02/2011).

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para:

- julgar improcedente o pedido de restabelecimento de benefício assistencial de
prestação continuada NB 87/547.679.741-2;

- declarar a inexistência de débito em relação aos valores cobrados a título de
ressarcimento do recebimento de benefício assistencial de amparo à pessoa com
deficiência, NB 87/547.679.741-2."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. Entende-se que os valores recebidos de boa-fé
pelo segurado, por interpretação errônea ou má aplicação da lei, são insuscetíveis de
restituição, na medida em que essa característica se presume, diferentemente da má-fé, que
deve ser provada.

O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por negar seguimento ao recurso da parte autor e por conhecer e, no
mérito, negar-lhe provimento ao recurso do INSS. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000365685v10 e do código CRC 3d9b828c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:48
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RECURSO CÍVEL Nº 0038766-10.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: ANA MARIA ALVES DOS SANTOS CERUTI (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E
CONCESSÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479
DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR FIXADO A SER
FIXADO EM PATAMAR JUSTO E RAZOÁVEL, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 8
DAS TRs/SJRJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA
REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE

 

Cuida-se de recurso inominado interposto face à sentença que julgou procedente
o pedido autoral para condenar a recorrente excluir o nome da Autora dos cadastros
restritivos de crédito, bem como restou condenada a pagar, a título de compensação financeira
pelos danos morais impingidos, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

 

 A recorrente insurgiu-se face à sentença, objetivando sua reforma para julgar
improcedente o pedido autoral, alegando a ausência de danos morais, visto que inexiste nos
autos prova do constrangimento alegado na peça inicial, requerendo, subsidiariamente, a
diminuição do valor do dano moral, em razão de ter sido fixado em excesso.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenchidos os pressupostos de
admissibilidade.

 

No caso em exame, a Autora postulou a condenação da CEF em razão da
abertura fraudulenta de conta corrente em seu nome, através da inserção de dados falsos e
assinatura completamente distinta da Autora, o que ensejou a ocorrência de débito pela

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 191



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 362/409

0038766-10.2017.4.02.5053 500000356365 .V2 JRJ17255© JRJ17255

utilização de crédito rotativo, e por conseguinte, inclusão do seu nome em cadastros
restritivos de crédito, bem como requereu a condenação em danos morais.

 

A sentença possui a seguinte fundamentação na parte que interessa ao objeto do
Recurso, a saber:

 

“(...) Com efeito, do que se extrai da Ficha de abertura e autógrafos – Pessoa
Física, juntado às fls. 50/51, houve utilização dos dados pessoais da autora por terceira pessoa
para abertura de conta corrente e contratação de crédito junto à CEF.

O preenchimento equivocado do nome do titular, de sua filiação e de seu
documento de identidade, acrescido ao fato de que a assinatura aportada na ficha não
corresponder à utilizada pela autora em seus documentos pessoais corroboram a
existência de fraude.

Ademais, a CEF não comprovou qualquer causa excludente de sua
responsabilização, como, por exemplo, inexistência de defeito ou culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.

Conclui-se, desse modo, como existentes o erro e a negligência da instituição
bancária no cuidado com os seus serviços, em manter o nome da autora em cadastros de
inadimplentes, indevidamente, em vista de não ter a requerente celebrado o contrato que
originou o suposto débito.

Mas, mais importante que isso, ressalta o grau de reprovabilidade da conduta da
instituição financeira o fato de não ter buscado uma satisfatória solução conciliatória
administrativa, antes mesmo da necessidade de ajuizamento de ação judicial, diante de uma
fraude evidente levada a efeito por terceiros mas devidamente processada pelos funcionários
da instituição financeira ré.

ALÉM DISSO, chama especialmente atenção o fato de que a empresa ré,
comprovando a enorme falta de padronização e controle de seus procedimentos
administrativos de cobrança, procedeu a uma nova negativação da autora no SERASA
no dia 18/03/2018 (fl. 38) em frontal descumprimento à decisão liminar proferida em
09/02/2018 (fl.32), da qual a CEF tomou ciência em 19/02/2018, e que determinava
precisamente o levantamento da constrição.

Nesses termos, verificam-se preenchidos no caso dos autos todos os requisitos
caracterizadores da obrigação de indenizar, tendo em vista a constatação da conduta ilícita, do
dano e do nexo causal, inexistindo qualquer hipótese excludente de responsabilidade.

 Em relação aos danos morais, consoante doutrina e jurisprudência, a
indenização deve ser quantificada com razoabilidade, em valor suficiente à compensação da
lesão causada, levando-se em conta o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano
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e as condições das partes, cuidando-se sempre para que a importância se preste a repreender /
educar o causador sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, não há que se falar em meros aborrecimentos porquanto a
autora teve o seu nome indevidamente mantido em cadastros de inadimplentes e, portanto, o
dano moral decorre naturalmente do próprio fato – in re ipsa.

Pelo exposto, confirmo a antecipação de tutela concedida nas fls. 31/32 e julgo
procedente os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a CEF a compensar os danos morais
causados, com o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de correção
monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1 % ao mês a contar da citação até a
data do efetivo pagamento (STJ – Súmula 362). quecimento sem causa para a vítima. (sem
grifos no original). (...)”

 

 

 Com efeito, não tendo a CEF o cuidado de atacar qualquer dos pontos trazidos
aos autos pelo autor, tampouco tendo procurado instruir a causa com os documentos que lhe
competiriam e dos quais era guardiã, não houve pedido de reforma no tocante à exclusão das
anotações do nome da Autora, em cadastros restritivos de crédito, o que reforça o
reconhecimento de sua parte acerca da existência de fraude.

 

Espera-se da instituição financeira um mínimo de cautela e zelo no processo de
verificação de assinaturas e dos documentos que são apresentados por terceiros, evitando a
ocorrência de erros ou equívocos na celebração de contratos bancários, como o ora relatado,
sendo certo que eventual falha verificada culminará na sua imediata responsabilização, nos
termos da Súmula 479 do C. STJ, eis o verbete:

 

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.

 

Neste sentido, escorreita se mostra a exclusão do nome da Autora dos cadastros
restritivos de crédito.
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Destarte, o dano moral restou igualmente configurado na modalidade in re ipsa,
ou seja, não precisa ser comprovado, uma vez que deriva do próprio fato ofensivo, e pelo
tormentoso processo pelo qual passou a Autora, restando demonstrado um descaso total da
CEF com o correntista e com o compromisso de se trazer aos autos a realidade dos fatos.

 

Na hipótese dos autos, levando-se em conta os critérios da extensão e da
proporcionalidade, tenho que o valor atribuído à compensação pelos danos morais em R$
20.000,00 (cinco mil reais), revelou-se excessivo, uma vez que já houve a restituição integral
de todos os prejuízos financeiros ocasionados, inclusive, à retirada do seu nome dos cadastros
restritivos de crédito.

 

Desta forma, tenho que incontestável o direito à compensação ora em questão.
Contudo, no tocante ao valor fixado à compensação dos danos morais, tenho que o
arbitramento de seu de forma um pouco exorbitante daquilo que vimos considerando o valor
adequado nesta 1ª Turma Recursal para situações se não faticamente semelhantes, igualmente
deletérias ao direito dos consumidores dos serviços prestados pela recorrente.

 

Assim, proponho a diminuição do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), levando em conta especialmente, o tempo que perdurou a anotação em desfavor da
recorrida nos cadastros de inadimplentes.

 

Voto por conhecer o RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
reduzir o valor arbitrado à compensação do dano moral a R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem
condenação em custas judiciais e em honorários advocatícios, ante a Recorrente ter sido
parcialmente vencedora

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000356365v2 e do código CRC c2a82196.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5001548-45.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBINSON GOMES LOPES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que pronunciou a decadência do direito a revisão da renda mensal inicial do benefício
previdenciário de aposentadoria – iniciado em 01/04/2003 (Evento 1, CCON7), mediante a
declaração da inconstitucionalidade da parte final do art. 29, 8º, da Lei 8.213/91.

Alega a parte recorrente que (i) a presente ação trata de relação de trato
continuado, observo que, no caso dos autos, não há que se falar em decadência do direito da
parte autora pleitear a revisão do benefício previdenciário, (ii) o STJ, no julgamento do Ag
Rg no REsp 1407710, reconheceu que o prazo decadencial não poderia alcançar questões que
não foram aventadas quando do deferimento do benefício e que não foram objeto de
apreciação pela Administração, (iii) o art. 29, §8º da lei 8.213/91 é inconstitucional.

VOTO

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013
e em sede de repercussão geral, relator o Ministro Roberto Barroso, afastou eventual
inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial razoável para o
questionamento de benefícios já reconhecidos, bem como aplicou a decadência de 10 (dez)
anos para a revisão de benefícios concedidos antes de 1997. O acórdão possui a seguinte
ementa:

                                                                           

EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência
social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos
de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como
consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício
previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez
anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da
segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca
de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo
decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de
28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de
disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre
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benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade
vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não
sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 626489, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

 

Considerou o Supremo que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurasse impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.

 

In casu, o benefício previdenciário foi concedido em 01/04/2003 (Evento 1,
CCON7). Como a ação foi ajuizada em 16/04/2019, depois de decorrido o prazo de dez anos,
operou-se a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.

 

A súmula 81 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU,
tem o seguinte enunciado: “Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da
Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação
às questões não apreciadas pela Administração no ato de concessão.” As “questões”
referidas na súmula são apenas questões fáticas. Afirmo essa conclusão a partir da análise dos
precedentes que motivaram a edição da referida súmula: tais precedentes tratam de tempo de
contribuição reconhecido em reclamação trabalhista posteriormente à concessão do benefício.
Ou seja: os precedentes que deram lastro ao entendimento sumulado referem-se a questões de
fato que não foram apreciadas quando o benefício foi concedido. Já no julgamento do AgRg
no Recurso Especial nº 1.407.710, o Superior Tribunal de Justiça afastou a decadência por
não ter havido indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições
especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito. Ou seja: o
precedente do STJ também afastou a decadência porque houvera matéria fática que não havia
sido levada ao conhecimento da Administração quando da decisão administrativa. Pelo
exposto, tais entendimentos jurisprudenciais que afastam a incidência do prazo decadencial
não tem aplicabilidade quando se pleiteia revisão de ato administrativo com base em matéria
de direito, tal qual ocorre no caso dos autos.

 

Condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.
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Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000326239v2 e do código CRC 92f42973.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5007034-14.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WILLIAM JOSEPH ROBINSON (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "determinar ao INSS que, como gestdo do RGPS,
proceda ao destacamento dos períodos de 06/12/1989 a 30/09/2000 (Instituto Estadual de
Saúde Publica – IESP), para efeito de averbação junto ao Estado do Espírito Santo (RPPS
do Estado), e 02/05/1978 a 11/12/1990 (Universidade Federal do Espírito Santo – UFES),
para efeito de averbação junto à UFES (RPPS da União); bem como para revisar a CTC nº
07001130.1.00812/17-7, enviando ao RPPS da União o período de trabalho (e respectivas
contribuições) realizado exclusivamente na UFES de 02/05/1978 a 11/12/1990, e ao RPPS do
Estado os lapsos laborais praticados de 01/03/1971 a 29/02/1972, 01/01/1978 a 01/05/1978
e exclusivamente no IESP de 06/12/1989 a 30/09/2000 (e respectivas contribuições)".

Em suas razões recursais (Evento 17), alega, em síntese,  que (i)   até a
instituição do RJU, em 12/12/1990, o autor manteve dois vínculos celetistas concomitantes:
um na UFES  e outro no IESP, (ii) além disso, o autor também verteu contribuições na
condição de contribuinte individual autônomo, (iii) no âmbito do Regime Geral de
Previdência Social, o exercício concomitante de duas atividades abrangidas pelo RGPS,
embora possa repercutir no cálculo do salário-de-benefício, não tem o condão de dobrar o
tempo de contribuição, que permanece sempre uno (por exemplo, se o segurado contribuiu
durante cinco anos como empregado e como contribuinte individual, de forma concomitante,
ele continuará tendo cinco anos de contribuição, e não dez), (iv) os períodos de atividades
concomitantes, vinculadas ao RGPS geraram contribuições para um único Regime de
Previdência Social, não podem ser separados por duas certidões, mas fracionados dentro de
uma CTC única, conforme disposto no art. 439 da IN INSS/PRES nº 77/2015, (v) o art. 96 da
Lei nº 8.213/1991 coíbe, expressamente, a contagem em separado do tempo de contribuição
em atividades concomitantes, esse tempo de contribuição não se multiplica por dois quando
um segurado exerce concomitantemente duas atividades dentro do mesmo regime, (vi) nos
três vínculos da parte autora, prestados concomitantemente até a instituição do Regime
Jurídico Único - RJU, em 12/12/1990, as contribuições foram destinadas para o mesmo
sistema previdenciário, constituindo filiação única, com contagem, também, única, posto que
submetidos a um único teto contributivo, (vii) ainda que houvesse mais de um vínculo
(público e privado), bem como recolhimento de contribuições para cada um deles, o regime
de previdência era único: a antiga Previdência Social Urbana, o que impede o cômputo de
tempo de contribuição em duplicidade ou em separado de atividades concomitantes, (viii) até
o advento da Lei 8.112/1990, os trabalhadores urbanos, tanto do setor público quanto da
iniciativa privada, eram vinculados à Previdência Social Urbana, hoje denominada Regime
Geral de Previdência Social –RGPS, (ix) mesmo no sistema previdenciário anterior, a
exemplo do que ocorre no RGPS, já havia um teto de contribuição, estabelecido conforme
uma “escala de salários base”, ou seja, ainda que o segurado tivesse vários vínculos, a
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contribuição ficava limitada ao teto, pois o regime de previdência era o mesmo, (x)
a contagem em separado dos períodos concomitantes, vinculados a Previdência Social
Urbana/RGPS, ainda que destinados a regimes previdenciários diferentes, no caso em análise,
configura tripla contagem de tempo de contribuição, pois será contado no RPPS da União no
RPPS do Estado do Espírito Santo e perante o RGPS, (xi) na espécie, os períodos em
atividades concomitantes tiveram suas contribuições direcionadas a um único Sistema
Previdenciário, havendo uma única filiação, sendo descabida a pretensão de separação,
mediante a emissão de duas certidões, para contagem em três Regimes Previdenciários, o que
configura a duplicação dos períodos concomitantes através da contagem separada. 

Contrarrazões do autor de Evento 21.

VOTO

O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal permite a acumulação de cargos
públicos. Por outro lado, porém, o art. 96, III, da Lei 8.213/1991 veda que o mesmo lapso
temporal, durante o qual o segurado exerceu simultaneamente uma atividade privada e outra
sujeita a regime próprio de previdência, seja computado em duplicidade para fins de
concessão de benefício previdenciário no RGPS e no RPPS.

Os elementos dos autos demonstram que o autor manteve vínculo estatutário
com a UFES/União (desde 2/5/1978) e com o estado do Espírito Santo/IESP (desde
6/12/1989), sendo que era celetista na UFES até 12/12/1990 e no IESP até 1/10/2000. Consta
ainda que ele laborou como autônomo de 1978 a 2000.

A sentença, com base no entendimento do STJ, entendeu que o vínculo
posteriormente transformado em estatutário deveria ser isoladamente destacado do RGPS,
para averbação do anterior período celetista no RPPS, sem que isso interfira nos demais
vínculos previdenciários que o segurado possuiu. 

Não assiste razão ao INSS em suas alegações. 

Isso porque a sentença recorrida está em harmonia com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma que o exercício simultâneo de atividades vinculadas a regime
próprio (vínculo celetista mantido com a União, assinado em 2/5/1978 e convertido em
estatutário em 12/12/1990) e ao RGPS (vínculo com o estado do Espírito Santo, no período
de 6/12/1989 a 1/10/2000), havendo a respectiva contribuição, não impede o direito ao
recebimento simultâneo de benefícios em ambos os regimes.

O ponto controvertido é a utilização para aposentação, no regime próprio de
previdência, de períodos de trabalho vinculados ao regime geral previdenciário, os quais
teriam sido praticados concomitantemente à ocupação de cargo efetivo no estado do Espírito
Santo e na UFES.

A situação em apreço não é de dupla consideração da mesma atividade e das
mesmas contribuições, e sim de concomitância de atividade de médico, com recolhimentos
distintos, cabendo salientar que é inclusive permitida a acumulação de cargos públicos (art.
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97, CF/1967, art. 37, XVI, CF/1988). 

Não há se falar de contagem de tempo de serviço em duplicidade ou sequer de
contagem recíproca, mas, tão-somente, de possibilidade de aproveitamento, em regime
próprio, de tempo de serviço público celetista referente a emprego público que foi convolado
em cargo público, com a previsão de compensação financeira, não se subsumindo o presente
caso à hipótese prevista no art. 96, II, da Lei 8.213/1991. 

Desse modo, é possível a expedição de certidão de tempo de contribuição para a
obtenção de aposentadoria em regime diverso, do tempo de serviço, em que, de forma
concomitante, verteu contribuições para o RGPS na condição de empregado público. Nesse
sentido, é também o entendimento da jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO RGPS, AINDA
QUE CONCOMITANTE COM O TEMPO DE SERVIÇO COMO EMPREGADO
PÚBLICO, DESDE QUE NÃO UTILIZADO PARA A OBTENÇÃO DE
APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O art. 96, III da Lei nº 8.213/1991, veda que o mesmo lapso temporal,
durante o qual o Segurado exerceu simultaneamente uma atividade privada e outra sujeita a
regime próprio de previdência, seja computado em duplicidade para fins de concessão de
benefício previdenciário no RGPS e no RPPS. 2. No caso dos autos, contudo, o acórdão
recorrido consigna expressamente que a aposentadoria percebida pela Segurada pelo regime
jurídico dos Servidores Estaduais do Paraná, pelo exercício do cargo de Médica, foi
concedido sem a utilização de períodos de contribuição vertidos como contribuinte
individual. 3. Assim, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte,
que afirma que o exercício simultâneo de atividades vinculadas a regime próprio e ao regime
geral de previdência, havendo a respectiva contribuição, não impede o direito ao
recebimento simultâneo de benefícios em ambos os regimes. 4. Recurso Especial do INSS a
que se nega provimento. (STJ; REsp 1.571.742; Proc. 2015/0307958-3; PR; Primeira Turma;
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 23/04/2019; DJE 07/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. EXPEDIÇÃO
DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FRACIONADA. DESMEMBRAMENTO.
REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. É possível o fracionamento de
períodos laborados no RGPS e no RPPS, pois a norma previdenciária não impede a
percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, quando os tempos de serviços
realizados em atividades concomitantes sejam computados em cada sistema de previdência,
havendo a respectiva contribuição para cada um deles. (TRF 4ª R.; RN 5015778-
94.2015.4.04.7001; PR; Turma Regional Suplementar; Rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha;
Julg. 01/08/2018; DEJF 06/08/2018)

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371779v16 e do código CRC f4216c89.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000220-11.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDIMAR CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO DE VIDA – MULTIPREMIADO.
NÃO CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.
COBERTURA SECURITÁRIA EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADA PELO
PRAZO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA CEF.
SIMULTANEIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FINANCIAMENTO E
SEGURO DE VIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM VENDA CASADA.
INEXISTÊNCIA DE CONDICIONAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SEGURO DE
VIDA PARA CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO. AUTOR SE BENEFICIOU DA
COBERTURA PELA APÓLICE ANUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

 

Trata-se de recurso interposto pela Autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de condenação da CEF ao pagamento de indenização por danos
morais em virtude de suposta falha na prestação de serviço de conta corrente cumulado com
financiamento habitacional e julgou improcedente o pedido de devolução em dobro do valor
cobrado, a título de seguro de vida, à época da contratação do financiamento habitacional.

 

A sentença ora recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...)A caracterização da responsabilidade civil, em síntese, pressupõe que sejam
comprovados (1) o ato ilícito, (2) a ocorrência de dano material e / ou moral, (3) o nexo de
causalidade entre o ato ilícito e o dano, (4) a inexistência de excludentes de responsabilidade,
e, conforme o caso, (5) a culpa, em sentido amplo, do causador do dano.

As instituições bancárias, quando estabelecem com seus clientes relações de
consumo, fornecendo-lhes produtos e / ou serviços – hipótese dos autos – submetem-se às
regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), consoante entendimento
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça[1].
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De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos (responsabilidade objetiva), ressalvada culpa exclusiva do próprio
consumidor ou de terceiro.

Além disso, também conforme o CDC (art. 6º, VIII), é direito básico do
consumidor a facilitação de sua defesa em juízo, especialmente com a inversão do ônus da
prova[2], sempre que, a critério do julgador, for verossímil sua alegação ou for o
demandante hipossuficiente, valendo frisar que a hipossuficiência em questão não se
confunde com o próprio conceito de consumidor, consistindo, na realidade, às suas
dificuldades na produção de determinada prova em comparação às possibilidades do
fornecedor / prestador, sempre de acordo com o caso concreto e conforme as regras ordinárias
de experiência.

Convém ainda frisar, com fundamento na jurisprudência consolidada, que em
determinados casos o dano moral decorre naturalmente do próprio fato – in re ipsa –, sendo
desnecessária a comprovação de sua ocorrência para que se imponha a obrigação
indenizatória, como sói acontecer, por exemplo, nos casos de inclusão indevida do nome do
cliente nos cadastros de restrição ao crédito[3], extravio de encomenda[4], lesões
corporais[5] ou morte de parente[6].

No caso dos autos, o autor informa que firmou, em março de 2015, contrato de
financiamento habitacional junto à CEF, tendo sido compelido ao pagamento de R$ 1.904,04,
a título de seguro de vida.

Em sede de contestação (evento 10), a CEF alega que não houve
constrangimento ou obrigação e que o autor celebrou o contrato de seguro de livre espontânea
vontade. Aduz que o consumidor usufruiu do produto, de maneira que a devolução dos
valores constituiria enriquecimento ilícito.

Neste ponto, cumpre salientar que a venda casada é expressamente proibida
pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (art. 39, inciso I), tipificando, inclusive, crime
contra as relações de consumo (art. 5º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990).

De fato, o consumidor não pode ser compelido a adquirir aquilo que não quer, e
deve exigir a venda do produto ou a prestação do serviço de acordo com aquilo que deseja.

Nesse passo, para que reste configurada a referida prática, é mister que fique
demonstrado o condicionamento da venda de um produto à aquisição conjunta de outro.

A fim de corroborar suas alegações, a parte autora trouxe aos autos o contrato
de mútuo e o comprovante de pagamento da contratação do seguro (evento 1, anexos 6 e 9).
No entanto, nenhum dos elementos comprova a exigência ou o condicionamento da
contratação do financiamento à compra do produto adicional. Isto é, não há nos autos
comprovação de que a ausência de seguro de vida impediria a concretização do
financiamento ou de qualquer vício no consentimento.
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Nesse passo, verifico, ainda, que o pagamento do evento 1, anexo 9 deu-se em
favor de Caixa Seguradora S.A, que sequer compõe a presente lide.

Por fim, observa-se que a contratação do seguro de vida deu-se em 15/06/2015 e
o ajuizamento da presente ação data de 25/05/2018, quase três anos depois. Durante esse
período, o autor usufruiu da cobertura securitária contratada, não havendo que se falar,
portanto, em devolução dos valores de contratação do produto.

  Quanto aos supostos danos morais suportados, não se verificam preenchidos,
no caso dos autos, os requisitos caracterizadores da obrigação de indenizar, tendo em vista a
não constatação de ilicitude na conduta da ré.

Não se reconhece, in casu, a responsabilidade civil da instituição bancária, a
ensejar reparação por dano moral, porque, configuraria enriquecimento sem causa, o qual não
é permitido em nosso sistema normativo, afinal, não restou comprovada ilegalidade na
contratação do seguro de vida.

Pelo exposto, julgo improcedente os pedidos, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

 

VOTO

Inicialmente, não há que se falar de venda casada. Não há nos autos elementos
que indiquem ter a Caixa condicionado a contratação do seguro de vida ora em análise para
concessão de empréstimo.

 

Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que:

 

“Art. 39: É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;” (grifei)

 

A partir de tal norma passou-se a correntemente dizer que a venda casada de
produtos ou serviços configura abuso contra o consumidor. Todavia, o vício do negócio não
decorre da mera simultaneidade de aquisição de diferentes produtos ou serviços.
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A prática abusiva estará caracterizada apenas se houver imposição de aquisição
de outro serviço ou produto, além dos desejados. Ou seja, quando não se puder adquirir o que
se pretende sem concomitantemente adquirir o que não se quer. 

 

No presente caso, o vício estaria na demonstração de que, para aquisição do
empréstimo, foi imposta a condição de celebrar o contrato de seguro de vida, o que não
ocorreu in casu.

 

A CEF, no âmbito de sua liberdade negocial, pode criar incentivos, com redução
de taxas e juros, para aqueles que decidirem conservar sua relação com o banco, por tal
situação se encontrar em sua seara de livre política comercial.

 

Verifico, ademais, que a demandante beneficiou-se da cobertura securitária
anua, a partir da data da assinatura do contrato, em 15/06/2015, não havendo qualquer prova
ou alegação de que tenha sido solicitado o cancelamento do mesmo no curso de sua vigência,
o que faria presumir a boa-fé do Recorrente.

 

Não é razoável que, após usufruir da cobertura contratual, decida o demandante
solicitar devolução em dobro do valor pago, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito.

 

Dessa forma, entendo que não houve a prática de quaisquer atos ilícios, até
mesmo vexatórios por parte da CEF que justificasse a devolução dos valores, em dobro, à
parte Autora, assim como quaisquer danos morais a serem indenizados.

 

Assim, forçosa a conclusão pela improcedência dos pedidos.

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar provimento a ele. Vencida a parte
recorrente, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica isenta do pagamento
das custas processuais, na forma do art. 4º, II, da Lei 9.289/1996. Condeno a parte recorrente
no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma
do art. 55, caput, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei
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10.259/2001, e suspender tal pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo
máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, na forma do art. 12 da Lei
1.060/1950, observado, ainda, o disposto no art. 11, § 2º, da referida Lei 1.060/1950.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000380066v2 e do código CRC 3361038c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:41
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RECURSO CÍVEL Nº 0032510-51.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

RECORRIDO: VAGNER MOSQUINI (AUTOR)

RELATÓRIO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. RECURSO INOMINADO DA CAIXA
SEGURADORA S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE PREVISÃO PARA A
SOLIDARIEDADE. DESPROPORCIONALIDADE NO MONTANTE DOS DANOS
MORAIS. PECULIARIDADE DOS CONSTRATOS QUE INTEGRAM O SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FIM SOCIAL. RESTRIÇÃO À AUTONOMIA DA
VONTADE. AFASTAMENTO DO CDC. SOLIDARIEDADE DAS RÉS. DANOS
MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA CAIXA SEGURADORA CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A.
em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as
rés a pagarem, solidariamente, indenização no valor de R$ 15.459,00 (quinze mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais) ao Autor, em razão do atraso de trinta e três meses na
entrega do seu imóvel no Residencial Villa Venetto.

 

Em suas razões recursais, a CAIXA SEGURADORA S/A alega,
preliminarmente, (i) ilegitimidade ativa do Autor, por força da inexistência de relação jurídica
direta entre as partes, ante à ausência de celebração do contrato de seguro para a unidade
autônoma; (ii) ilegitimidade passiva da Recorrida, uma vez que o seguro garantia de término
de obra (SGTO) garantir apenas a substituição da construtora inadimplente visando
resguardar o financiamento concedido à Premax Engenharia pela Recorrida/Caixa Econômica
Federal (CEF); da ausência de inadimplemento da apólice do SGTO, pois a J. Malucelli
Seguradora foi avisado do sinistro pela Recorrida/Caixa Econômica Federal (CEF) em
14/10/2013, regulado até 01/08/2014, e retomadas as obras em 26/11/2014 pela Construtora
D’Angelo que, em 09/08/2019 fora substituída pela Construtora Solare; (iii) da ausência de
responsabilidade solidária entre as cosseguradoras da apólice do SGTO, quais sejam, J.
Malucelli Seguradora e a Recorrente/Caixa Seguradora; (iv) da J. Malucelli Seguradora ser a
operadora da apólice do SGTO e contratualmente responsável pelos custos de retomada da
obra e a contratação de construtor substituto em até 100% da garantia contatada na apólice
(IS), ou seja, R$1.438.854,68; (v) da Caixa Seguradora S/A ser apenas cosseguradora
minoritária e contratualmente obrigada a restituir à J. Malucelli Seguradora o percentual de
25% da quantia gasta na substituição da construtora inadimplente, também limitado ao
percentual de 25% da importância segurada na apólice (IS), qual seja, R$359.713,67; (vi) da
ausência de obrigação em reparar eventuais danos materiais e morais, vez que o atraso da
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obra decorreu do inadimplemento dos prazos fixados pela Premax Engenharia na promessa de
compra e venda firmado com o Recorrido/Autor; (vii) da interpretação restritiva das cláusulas
do seguro garantia de término de obra (SGTO), que não garantem indenizações por
responsabilidade civil, lucros cessantes e perdas e danos decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados na promessa de compra e venda pactuado entre o Recorrido/Autor e a Premax
Engenharia.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A sentença possui a seguinte fundamentação acerca das preliminares ventiladas
no Recurso ora em análise, na parte que a matéria é versada:

 

“(...) Ab initio, indefiro a denunciação à lide, na forma requerida pela Caixa
Seguradora S.A., considerando que, se acolhida, provocaria indevido prolongamento da
marcha processual, contrariando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º,
LXXVIII, da Constituição Federal), e que seu indeferimento não resultará em prejuízo às rés,
que poderão perseguir eventual ressarcimento mediante ação de regresso.

 

(...)

Rejeito, também, as preliminares de ilegitimidade ativa e de ilegitimidade
passiva, aduzidas por Caixa Seguradora S.A, no bojo da contestação de fls. 144/164. No caso
em tela, o autor afigura-se legítimo para a propositura da presente demanda, em que pleiteia a
reparação dos danos por ele sofridos em decorrência da má-execução do contrato de fls.
28/60. Nesse passo, cumpre relevar que o referido contrato se encontra garantido pela Caixa
Seguradora S.A, na qualidade de cosseguradora do empreendimento, razão pela qual há que
se reconhecer sua legitimidade passiva para a demanda, bem como a responsabilidade
solidária existente entre CEF e Caixa Seguradora S.A. pela eventual má execução do contrato
que ora se sujeita a análise .(...)”

 

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, no tocante ao
pedido de denunciação da lide, uma vez que há óbice legal expresso no art. 10 da Lei n.
9.099/95 para intervenção de terceiros nos procedimentos dos Juizados Especiais. Sendo,
portanto, incabível denunciação da lide.
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Com efeito, a questão ora debatida transcende a relação individualizada entre o
consumidor e a seguradora de Direito Privado, uma vez que se trata de matéria de Direito
Social à Moradia, restando, portanto, legitimada a parte hipossuficiente em litigar diretamente
contra eventual segurador do empreendimento.

 

Assim sendo, passo a tecer maiores considerações acerca da ilegitimidade
passiva da Recorrente.

  

Com relação à CAIXA SEGURADORA S/A, a Medida Provisória nº 478/09,
que transferia para a CEF e para a União a responsabilidade pelas obrigações decorrentes dos
seguros contratados no âmbito do SFH perdeu sua eficácia pelo decurso de prazo, como se
observa do Ato Declaratório do Congresso Nacional nº 18/2010.

 

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que, em se tratando de
seguro habitacional obrigatório regido pelas regras do Sistema Financeiro Habitacional, a
seguradora possui legitimidade passiva para figurar no feito. (Superior Tribunal de Justiça,
AgRg no AREsp 274494/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
25/03/2014).

 

 Ressalte-se que, apesar das inúmeras referências à apólice pública do seguro
habitacional do SFH, não se trata de uma ação apenas securitária. Mais que o reparo
dos imóveis ou a indenização dos danos, o que com ela se busca, primordialmente, são
medidas para preservar a vida e a integridade física dos moradores.

 

Imediatamente depois, nota-se a preocupação com a preservação da moradia,
enquanto direito social indispensável para afirmação da dignidade humana; apenas
subsidiariamente a pretensão assume feição patrimonial. Daí porque seu fundamento precípuo
não é a apólice de seguro em si mesma, mas as responsabilidades advindas da peculiaridade
do negócio jurídico por ela garantido e que recaem não apenas no segurador.

 

Efetivamente, tratando-se de conjuntos habitacionais populares construídos sob
as regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), prevalece na jurisprudência o
entendimento que atribui a legitimação passiva a todos os que tornaram possível o
empreendimento e a sua comercialização, financiada ou não. Tal compreensão está além da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
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Ela decorre da própria peculiaridade do SFH. Efetivamente, o SFH foi
concebido como instrumento da política nacional de habitação, cujas normas (Lei nº
4.380/64) uniformizam praticamente todos os aspectos relevantes do financiamento
habitacional, restringindo significativamente a autonomia de vontade das partes envolvidas,
tudo em nome do interesse social maior de assegurar o acesso da população à casa própria.
Por isso mesmo, os diversos contratos que se façam necessários para viabilizar um dado
projeto habitacional não podem ser considerados isoladamente. Eles, na verdade, integram
um negócio jurídico maior de natureza mista. Trata-se, portanto, de uma solidariedade
inerente à própria natureza do negócio jurídico como um todo.

 

A causa comum, o expressivo número de vidas envolvidas, a estreita relação
com a questão da dignidade humana, e a preocupação com a convivência pacífica de toda
uma comunidade conferem a tais pretensões dimensão que vão além do interesse meramente
particular. Traduzem o que se convencionou denominar interesses individuais homogêneos
(Lei nº 8.078/90, art. 81, parágrafo único, inc. III).

 

 É o relevante interesse social da matéria que confere legitimidade ao Ministério
Público "para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses dos mutuários do SFH"
(AgRg nos EREsp nº 633.470/CE, STJ, Corte Especial, Min. Francisco Peçanha Martins, DJ
14/8/06, p. 248).

 

É a solidariedade obrigacional que torna irrelevante, para efeito de definição do
polo passivo da presente relação processual, examinar a situação atual de cada contrato de
seguro, bem assim a dos financiamentos que os motivaram.

 

Em se tratando de contrato de seguro passível de renovação periódica com
sucessivas empresas, qualquer delas pode ser chamada a responder à pretensão do autor.
Nenhuma dúvida há de que a Caixa Seguradora S/A foi uma dessas empresas.

 

Considerando-se que os danos que se pretende ver reparados são atribuídos ao
atraso na entrega do imóvel, que resultou até mesmo na substituição da construtora originária,
nenhuma dificuldade há em reconhecer a legitimidade passiva do construtor (Código Civil,
art. 618). Portanto, legitimidade passiva, em princípio, também haveria não apenas a
construtora, sem falar da seguradora original e das demais que a sucederam, inclusive da
empresa J. MALUCELLI SEGURADORA S/A. Trata-se de nítida hipótese litisconsórcio
passivo facultativo.
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O fim social para o qual foi criado impõe que as questões relacionadas ao SFH e
ao direito de moradia, de um modo geral, não podem ser resolvidas apenas sob o enfoque
patrimonial ou econômico. O mesmo espírito social que inspirou a criação do SFH deve estar
presente na interpretação das disposições normativas e das cláusulas contratuais aplicáveis ao
questionamento posto, sem o que a resposta dificilmente se dará a contento.

 

A exegese dos contratos deve pautar-se por alguns referenciais, dentre eles: o
valor da dignidade humana (CF, art. 1º, inc. III); o valor social da livre iniciativa (CF, art. 1º,
inc. IV); e o princípio da solidariedade (CF, art. 3º, inc. I). 20. Nesse contexto, concebido
como pacto adjeto compulsório aos contratos de mútuo firmados para aquisição da casa
própria, o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH) "foi formulado
de modo a atender às demandas do SFH, com condições e coberturas inovadoras em relação
às oferecidas pelo mercado segurador nacional à época" (Processo nº 003.010/2003-5,
Acórdão nº AC-1924-46/04-P, Min. Marcos Vinícius Vilaça, DOU 16/12/04).

 

Além de obrigatório e diferenciado, foi o único seguro admitido no SFH até
1998. Obrigatoriedade, peculiaridade e exclusividade são características que bem evidenciam
que o interesse no SH/SFH, mais que patrimonial ou econômico, era eminentemente social.

 

O propósito social que inspira tanto o SFH como o SH/SFH é suficiente para
justificar a ineficácia da restrição imposta na apólice que exclui cobertura dos vícios de
construção, ao menos com relação aos segurados. Ademais, a obrigação securitária pode ser
exigida depois de extinto o financiamento, tendo em vista que negar cobertura a sinistro que
só se veio manifestar após a extinção do seguro, seria o mesmo que punir os mutuários que
pagaram corretamente o contrato sem atrasos nas prestações ou com aqueles que puderam
adiantar o pagamento das parcelas.

 

Seria, outrossim, no mínimo, insensato duvidar da angústia e do sofrimento
extraordinários que o risco de desabamento causou nos moradores, que, repentinamente,
viram-se à procura de novo abrigo e forçados a adaptar suas vidas para lidar com todos os
transtornos que invariavelmente traz qualquer mudança inesperada de moradia.
Caracterizado, portanto, está o dano moral, também passível de indenização (Código Civil,
arts. 186 e 927).
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A quantificação do dano moral deve considerar que: o Autor teve que arcar com
alugueis de imóvel, mesmo que não tenham sido efetivamente comprovados e pela angústia e
aborrecimento de ter que aguardar por trinta e três meses a entrega do seu imóvel próprio.

 

Nesse contexto, os R$ 15.459,00 (quinze mil quatrocentos reais) arbitrados na
sentença afiguram-se razoáveis.

 

Neste contexto, cumpre trazer o critério de aferição dos danos morais adotado
na sentença recorrida, nos seguintes termos:

 

“(...) É de reconhecer-se, então, a existência do dano moral, como
desdobramento direto e efetivo do comportamento desidioso e negligente da ré, anteriormente
examinado

Cumpre relevar que, consoante doutrina e jurisprudência, a indenização deve ser
quantificada com razoabilidade, em valor suficiente à compensação da lesão causada,
levando-se em conta o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e as condições
das partes, cuidando-sse sempre para que a importância se preste a repreender / educar o
causador sem ensejar enriquecimento sem causa para a vítima. Estabeleço como parâmetro
para esse fim o valor da operação de financiamento, em sua expressão original (R$
77.295,00), como consta do quadro C, campo 3 do contrato pactuado entre a parte autora, a
CEF e a PREMAX (fls. 28/60). Assim, arbitro o valor dos danos morais em 20% do valor
total financiado, totalizando R$ 15.459,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e nove
reais). (...)”

 

Sendo assim, entendo que a fixação dos danos morais pelo magistrado
sentenciante estabeleceu um critério proporcional para ressarcimento ao Autor, sem implicar
em enriquecimento ilícito, bem como dotado de caráter punitivo suficiente para compensá-lo
pela espera prolongada na realização do seu sonho de aquisição da casa própria.

 

Voto por conhecer o Recurso da Caixa Seguradora S/A e negar provimento a
ele. Sem condenação em custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação (valores em atraso apurados na
sentença proferida no juízo de origem).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000380531v2 e do código CRC d138365c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:37
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RECURSO CÍVEL Nº 5019204-52.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FABIANO CAMPOS GRAZZIOTTI (AUTOR)

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA/ES
(RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESPÍRITOS SANTOS (CREA/ES). INSTITUIÇÃO DE
ANUIDADES APÓS A LEI N. 12.514/11. LEGALIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 

O autor ajuizou a demanda pretendendo a declaração incidental de
inconstitucionalidade da cobrança de anuidades instituídas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA/ES) após a edição da Lei no. 12.514/11, sob o fundamento
de vício formal de inconstitucionalidade. Pede, também, a devolução dos valores que
recolheu a título de anuidade nos 5 anos que antecederam a propositura da demanda.

VOTO

A sentença julgou improcedente em parte o pedido, nos seguintes termos:

“(...)O próprio autor deixou bem claro em sua petição inicial que a causa de
pedir principal da presente ação consiste na alegação de “desrespeito ao trâmite legislativo
quando da conversão da Medida Provisória nº 536/11 na Lei nº 12514/11”.

Acontece que a referida Lei 12.514/2011 já foi objeto de ação direta no
Supremo Tribunal Federal (ADI's nº 4697 e 4762), ocasião em que teve sua
constitucionalidade afirmada pela Corte Maior, conforme noticiado no Informativo nº 842 do
STF, in verbis:

"Anuidade de conselho profissional e sistema tributário - 4

O Plenário, em conclusão e por maioria, julgou improcedentes pedidos
formulados em ações diretas propostas em face de dispositivos da Lei 12.514/2011 que dizem
respeito à fixação de anuidades devidas aos conselhos profissionais — v. Informativo 832.
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Inicialmente, o Colegiado definiu que essas anuidades têm natureza jurídica de
contribuições corporativas com caráter tributário. Quanto à alegação de
inconstitucionalidade formal, ressaltou a dispensabilidade de lei complementar para a
criação de contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais.

Acerca da falta de pertinência temática entre a emenda parlamentar
incorporada à medida provisória, que culminou na lei em comento, e o tema das
contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, a Corte lembrou entendimento
fixado no julgamento da ADI 5.127/DF (DJE de 11-5-2016). Naquela ocasião, o Plenário
afirmou ser incompatível com a Constituição apresentar emendas sem pertinência temática
com a medida provisória submetida à apreciação do parlamento (“contrabando
legislativo”). Entretanto, o Colegiado definiu que essa orientação teria eficácia
prospectiva. Assim, a medida provisória em questão não padece de vício de
inconstitucionalidade formal, haja vista ter sido editada antes do mencionado precedente.

A respeito da constitucionalidade material da lei, o Tribunal teceu
considerações acerca do princípio da capacidade contributiva. No ponto, afirmou que a
progressividade deve incidir sobre todas as espécies tributárias. Além disso, a
funcionalização da tributação para realizar a igualdade é satisfeita por meio do pagamento
de tributos na medida da capacidade contributiva do contribuinte, o qual se vincula a um
Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas do povo. Em
síntese, a progressividade e a capacidade contributiva são os fundamentos normativos do
Sistema Tributário Nacional.

Por conseguinte, esses princípios incidem sobre as contribuições sociais de
interesse profissional. Finalísticas, se prestam a suprir os cofres dos órgãos representativos
das categorias profissionais, com o escopo de financiar as atividades públicas por eles
desempenhadas. Assim, o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho
respectivo, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício.

O Poder Legislativo observou, portanto, a capacidade contributiva dos
contribuintes ao instituir o tributo. Em relação às pessoas físicas, estabeleceu razoável
correlação entre a desigualdade educacional (níveis técnico e superior) e a provável
disparidade de renda. No que tange às pessoas jurídicas, há diferenciação dos valores das
anuidades baseada no capital social do contribuinte. Essa medida legislativa garante
observância à equidade vertical eventualmente aferida entre os contribuintes.

Ainda no que se refere à constitucionalidade material da lei, o Plenário
discorreu sobre o princípio da legalidade tributária, haja vista a atribuição da fixação do
valor exato das anuidades aos conselhos profissionais, desde que respeitadas as balizas
quantitativas da norma. Quanto à atualização monetária do tributo, tem-se matéria passível
de tratamento normativo por intermédio de ato infralegal.

A respeito da imputação de responsabilidade aos conselhos profissionais de
fixarem o valor exato da anuidade, a questão tem outras implicações. Devido à expressa
previsão constitucional (CF, art. 150, I), o princípio da legalidade tributária incide nas
contribuições sociais de interesse profissional. Pode-se afirmar que esse postulado se
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apresenta sob as seguintes feições: a) legalidade da Administração Pública; b) reserva de
lei; c) estrita legalidade; e d) conformidade da tributação com o fato gerador. Há, ainda, a
distinção entre reserva de lei – que condiciona as intervenções onerosas na esfera jurídica
individual à existência de lei formal, isto é, emanada do Poder Legislativo – e legalidade
estrita tributária, que, por sua vez, é a vedação constitucional dirigida à administração
federal, estadual e municipal de instituir ou aumentar tributo sem que haja lei que o autorize.

Considerada essa diferença, por um lado, não há ofensa ao princípio da
reserva legal, pois o diploma impugnado é lei em sentido formal que disciplina a matéria
referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional para os conselhos
previstos no art. 3º da Lei 12.514/2011. Por outro lado, o princípio da estrita legalidade
tributária exige lei em sentido material e formal para as hipóteses de instituição e majoração
de tributos, nos termos do art. 150, I, da CF.

No tocante à majoração, considera-se satisfeita a finalidade da referida
limitação constitucional ao poder de tributar, uma vez que o “quantum debeatur” da
obrigação tributária é limitado ao montante previamente estabelecido por lei. Assim, o
requisito da autotributação da sociedade foi observado, ou seja, infere-se que a lei procurou
acolher a pretensão de resistência do contribuinte à intervenção estatal desproporcional, em
consonância com a Constituição. O diploma legal inova legitimamente o ordenamento
jurídico ao instituir tributo com a respectiva regra matriz de incidência tributária, haja vista
que a anuidade (tributo) é vinculada à existência de inscrição no conselho (fato gerador),
tem valor definido (base de cálculo e critério de atualização monetária) e está vinculada a
profissionais e pessoas jurídicas com inscrição no conselho (contribuintes).

Desse modo, está suficientemente determinado o mandamento tributário, para
fins de observância da legalidade tributária, na hipótese das contribuições profissionais
previstas no diploma impugnado. Além disso, é adequada e suficiente a determinação do
mandamento tributário na lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios
materiais das hipóteses de incidência das contribuições profissionais.

Vencidos a ministra Rosa Weber, que julgava procedentes os pedidos por
inconstitucionalidade formal, e o ministro Marco Aurélio, o qual entendia procedentes as
ações por inconstitucionalidade formal e material. ADI 4697/DF, rel. min. Edson Fachin,
julgamento em 6-10-2016. ADI 4762/DF, rel. min. Edson Fachin, julgamento em 6-10-2016."
(grifei)

Como se vê – e diferentemente do que apregoa o autor -, ao declarar a
constitucionalidade da Lei 12.514/2011, o STF procedeu a uma análise detida não só do
aspecto material, como, também, da inconstitucionalidade formal. Em especial, assentou-
se a não exigência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à medida
provisória nº 536/11, que culminou na lei em comento, e o tema das contribuições devidas
aos conselhos profissionais em geral, haja vista que referida lei é anterior ao advento do
entendimento fixado no julgamento da ADI 5.127/DF (DJE de 11-5-2016), no qual a
Suprema Corte deu eficácia prospectiva à nova orientação que veda tal prática (denominada
de “contrabando legislativo”), senão vejamos:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 196



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 387/409

5019204-52.2018.4.02.5001 500000357050 .V2 JRJ17255© JRJ17255

“[...] o Plenário afirmou ser incompatível com a Constituição apresentar
emendas sem pertinência temática com a medida provisória submetida à apreciação do
parlamento (‘contrabando legislativo’). Entretanto, o Colegiado definiu que essa orientação
teria eficácia prospectiva. Assim, a medida provisória em questão não padece de vício de
inconstitucionalidade formal, haja vista ter sido editada antes do mencionado precedente.”
(grifei)

Nesse cenário, salta aos olhos que o processo legislativo de conversão da
Medida Provisória nº 536/11 na Lei nº 12514/11 foi, de fato, objeto de apreciação pelo STF
em sede de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive para afastar a principal tese
reproduzida pelo requerente na inicial sob exame (pertinência temática).

No ponto, imperioso destacar que a circunstância de as demais teses do autor
acerca da inconstitucionalidade formal da Lei nº 12.514/2011 não terem sido expressamente
abordadas pelo Supremo, quando do julgamento das ADI`s nº 4697 e 4762, não o legitima a
invocá-las perante este Juízo, ou diante de qualquer outro.

É que ressoa pacífico no âmbito doutrinário e jurisprudencial que o STF, ao
julgar as ações de controle abstrato de constitucionalidade, não está vinculado aos
fundamentos jurídicos invocados pelo legitimado ativo, já que na ADI, ADC e ADPF, a causa
de pedir é aberta.

Assim, todo e qualquer dispositivo da Constituição Federal ou do restante do
bloco de constitucionalidade poderá ser utilizado pelo STF como fundamento jurídico para
declarar uma lei ou ato normativo inconstitucional (STF. Plenário. ADI 3796/PR, Rel. Min.
Gilmar Mendes, julgado em 8/3/2017 (Info 856).

Pelas mesmas razões (noção de “causa de pedir aberta”), caso o STF julgue
improcedente uma ADI – como é o caso dos autos -, exsurge que o Tribunal proclamou
que a lei impugnada não violou nenhum dispositivo da Constituição Federal, quer tenha
sido invocado pelo autor ou não, de modo que essa integral compatibilidade desses
dispositivos possui eficácia erga omnes (vide: STF - 1ª Turma. RE 372535 AgR-ED, Rel.
Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 09/10/2007).

Em situação exatamente igual à presente, o STF recentemente indeferiu petição
inicial (ADI 4.363) que visava rediscutir a constitucionalidade de uma lei que já fora objeto
de ADI julgada improcedente, nos seguintes termos:

“Por isso, admitir novo exame de constitucionalidade de lei cujos dispositivos
já foram objeto de controle sem que a parte demonstre mudanças fáticas (políticas,
econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares
econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por
parte do Estado brasileiro) na petição de interposição da ação (art. 3º, I, da Lei 9.868/99) dá
ensejo ao indeferimento liminar pelo relator, ante a não observância do forte ônus
argumentativo que recai sobre a parte que propõe a declaração de inconstitucionalidade de
norma já julgada pelo Tribunal.
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Nesse sentido, esta Corte tem sustentado que, conquanto aberta a causa de
pedir, não se desoneram as partes do dever de adequada e suficientemente fundamentarem o
pedido pelo conhecimento da ação, tal como se assentou, entre outros, na ADI 3.789, Rel.
Ministro Teori Zavascki, DJe 24.02.2015.

Por essas razões, é forçoso concluir que, tendo em conta a prévia manifestação
de mérito desta Corte e a ausência de fundamentos suficientes para o reconhecimento da
inconstitucionalidade supervenientemente, não se desvincilhou a parte requerente do ônus
argumentativo que se lhe impõe a presunção de constitucionalidade da lei impugnada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15 da Lei 9.868/99 e do que restou
decidido na ADI 3.720, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 27.03.2008, indefiro a inicial.”

Em sede de adendo, reputo válido trazer à baila a lição doutrinária de Ingo
Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, a qual foi invocada pelo STF no
julgamento supratranscrito, e que muito bem discorre sobre a causa de pedir aberta (e seus
efeitos) nas ações de controle abstrato de constitucionalidade:

“Se a causa de pedir das ações de inconstitucionalidade e de
constitucionalidade é aberta, incluindo qualquer fundamento que esteja na Constituição, não
há como supor que a eficácia preclusiva da decisão de (in)constitucionalidade possa liberar
qualquer fundamento para ensejar outra – no sentido de distinta ou diversa – ação de
inconstitucionalidade. Se todos os fundamentos constitucionais podem ser livremente
analisados pela Corte, ainda que não contidos em uma específica causa de pedir, não há
como admitir que determinado fundamento não tenha sido deduzido ou discutido na ação de
(in) constitucionalidade.

Na verdade, o instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada é incompatível
com a ação direta de (in)constitucionalidade não apenas porque aqui não se está diante de
coisa julgada material, mas também porque não se pretende, com a eficácia preclusiva da
decisão de constitucionalidade, preservar a decisão de constitucionalidade acerca de uma lei
para abrir oportunidade para outra decisão sobre a constitucionalidade da mesma lei, mas
sim obstaculizar qualquer outra decisão de constitucionalidade acerca da lei. A eficácia
preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de igual causa de pedir e pedido, enquanto
a eficácia preclusiva da decisão de constitucionalidade simplesmente obsta a rediscussão da
constitucionalidade da mesma lei, não importando o fundamento que se pretenda utilizar
para tanto, já que, diante do controle abstrato, não se concebe a ideia de impreclusibilidade
de causa de pedir, é possível conviver com duas ou mais decisões legítimas acerca de um
mesmo pedido.

Porém, a ação de constitucionalidade tem causa de pedir aberta e, portanto,
não se podem conceber duas decisões acerca da constitucionalidade de uma mesma norma.

No entanto, é preciso ver que a noção de causa de pedir aberta, como não
poderia deixar de ser, é atrelada a um instante, uma vez que engloba as várias causas de
pedir que podem existir em certo momento. Ou seja, a ideia de causa de pedir aberta não
perde algo que é essencial ao próprio conceito de causa de pedir, precisamente sua dimensão
temporal, concretizada mediante a lembrança de que toda causa de pedir é o reflexo de um
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estado jurídico e de fato que apresenta em determinado momento histórico. De modo que a
causa de pedir aberta, por consequência, espelha todos os fundamentos constitucionais
válidos em certo instante da história.” (SARLET, Ingo. MARINONI, Luiz Guilherme.
MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.
1134).”

Amoldando tais fundamentos à hipótese dos autos, pautando-me pelos
efeitos erga omnes oriundos das ADI's nº 4697 e 4762, que proclamaram a
constitucionalidade da Lei 12.514/2011, e considerando a vinculação deste Juízo aos
precedentes firmados pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade1, tenho
como ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do presente
processo, que clama pela sua extinção, sem julgamento do mérito, quanto ao pedido
principal.

Por fim, a parte autora formulou pedido subsidiário de devolução de valores
supostamente pagos a maior, sob alegação de não observância do índice de atualização
estipulado na Lei 12.514/2011 para reajuste das anuidades, que assim dispõe em seu art. 6º:

Art. 6º As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais);

II - para profissionais de nível técnico: até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais); e

III - para pessoas jurídicas, conforme o capital social, os seguintes valores
máximos:

a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): R$ 500,00 (quinhentos reais);

b) acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e até R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais): R$ 1.000,00 (mil reais);

c) acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais): R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

d) acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais): R$ 2.000,00 (dois mil reais);

e) acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e até R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais): R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

f) acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e até R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais): R$ 3.000,00 (três mil reais);

g) acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 4.000,00 (quatro mil
reais).
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§ 1º Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação
integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a
substituí-lo.

§ 2º O valor exato da anuidade, o desconto para profissionais recém-inscritos,
os critérios de isenção para profissionais, as regras de recuperação de créditos, as regras de
parcelamento, garantido o mínimo de 5 (cinco) vezes, e a concessão de descontos para
pagamento antecipado ou à vista, serão estabelecidos pelos respectivos conselhos federais.

Não merece guarida a pretensão autoral.

Conforme bem explicitado pelo réu, “equivocam-se os autores em seus
pressupostos fáticos, pois entre 2011 e 2016 não houve apenas atualização monetária, mas
sim a fixação propriamente dita dos valores dentro dos limites legalmente estabelecidos. É
que a Lei n.º 12.514/11 prescreve que as anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de
até R$ 500,00 (quinhentos reais) para profissionais de nível superior (art. 6, I, da Lei n.º
12.514/11)”.

De fato, no caso em tela, em 2016 a anuidade cobrada era no valor de R$ 483,43
(quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), dentro, portanto, do parâmetro
legal, do que se extrai que todos os reajustes operados nos anos anteriores fixaram valores
que igualmente estavam dentro desse mesmo parâmetro, o que justifica a não atualização pelo
INPC, até então.

E a partir de 2016 é que o CREA passou a atualizar a anuidade paga pelos
profissionais de nível superior segundo o índice legalmente estabelecido, nos seguintes
termos (trecho extraído da contestação):

Assim, conforme Decisão Plenária n.º 1015/2016 do CONFEA as anuidades de
2017 “foram reajustadas a partir dos valores praticados no exercício de 2016 de acordo com
a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – no período de
setembro de 2015 até agosto de 2016, correspondente a 9,6232%, calculado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE”.

Assim, aplicando 9,6232% sobre R$ 483,43 (valor da anuidade de 2016 –
última fixada pelo conselho dentro do parâmetro legal) chega-se ao valor de R$ 529,95
(valor da anuidade de 2017 meramente atualizado no limite do índice de correção, sem
qualquer fixação a maior).

De igual modo, conforme Decisão Plenária n.º 1758/2017 do CONFEA as
anuidades de 2018 “foram reajustadas a partir dos valores praticados no exercício de 2017
de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC –
no período de setembro de 2016 até agosto de 2017, correspondente a 1,73157%, calculado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE”.

Assim, aplicando 1,73157% sobre R$ $ 529,95 (valor da anuidade de 2017)
chega-se ao valor de R$ 539,13 (valor da anuidade de 2018).
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Sendo assim, em ambos os casos, ressoam hígidas as atuações do CREA/ES,
seja na fixação das anuidades ocorridas entre 2011 e 2016 – realizadas dentro do parâmetro
legal do art. 6ª, I, da Lei n.º 12.514/11 –, seja na atualização das anuidades ocorridas em 2017
e 2018 – realizada conforme índice estatuído no §1º do art. 6º da Lei 12.514/11 e
procedimento estabelecido pela Resolução CONFEA n.º 1.066/15.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do
mérito, quanto ao pedido principal, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/2015.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido subsidiário, com exame do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e da fundamentação supra(...)”.

 

Ora, no presente caso, o pedido autoral resta adstrito ao suposto reconhecimento
de inconstitucionalidade da Lei n. 12.514/11, por vício formal, e por conseguinte, da
inexistência de relação jurídica entre as partes relativa à cobrança de anuidades após a edição
do supracitado dispositivo legal, tese esta que já devidamente apreciada pelo STF, no
julgamento das ADI´s 4697 e 4762.

 

A sentença julgou em conformidade com a jurisprudência do STF e do TRF2,
de forma que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ante à manifesta
improcedência dos pedidos autorais.

Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar-lhe provimento. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000357050v2 e do código CRC 329b7e5c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5013080-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LIVIA AKEMI JINNO MATUDA (AUTOR)

RECORRENTE: LEANDRO MURELLI DE SOUZA (AUTOR)

RECORRENTE: IVAN DE MATOS CORREA (AUTOR)
RECORRENTE: LEONARDO TIENNE DA COSTA (AUTOR)

RECORRENTE: JONNYR GONCALVES MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA/ES
(RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESPÍRITOS SANTOS (CREA/ES). INSTITUIÇÃO DE
ANUIDADES APÓS A LEI N. 12.514/11. LEGALIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 

Os autores ajuizaream a demanda pretendendo a declaração incidental de
inconstitucionalidade da cobrança de anuidades instituídas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA/ES) após a edição da Lei no. 12.514/11, sob o fundamento
de vício formal de inconstitucionalidade. Pede, também, a devolução dos valores que
recolheu a título de anuidade nos 5 anos que antecederam a propositura da demanda.

 

A sentença julgou improcedente em parte o pedido, nos seguintes termos:

“(...)O próprio autor deixou bem claro em sua petição inicial que a causa de
pedir principal da presente ação consiste na alegação de “desrespeito ao trâmite legislativo
quando da conversão da Medida Provisória nº 536/11 na Lei nº 12514/11”.

Acontece que a referida Lei 12.514/2011 já foi objeto de ação direta no
Supremo Tribunal Federal (ADI's nº 4697 e 4762), ocasião em que teve sua
constitucionalidade afirmada pela Corte Maior, conforme noticiado no Informativo nº 842 do
STF, in verbis:

"Anuidade de conselho profissional e sistema tributário - 4

O Plenário, em conclusão e por maioria, julgou improcedentes pedidos
formulados em ações diretas propostas em face de dispositivos da Lei 12.514/2011 que dizem
respeito à fixação de anuidades devidas aos conselhos profissionais — v. Informativo 832.
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Inicialmente, o Colegiado definiu que essas anuidades têm natureza jurídica de
contribuições corporativas com caráter tributário. Quanto à alegação de
inconstitucionalidade formal, ressaltou a dispensabilidade de lei complementar para a
criação de contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais.

Acerca da falta de pertinência temática entre a emenda parlamentar
incorporada à medida provisória, que culminou na lei em comento, e o tema das
contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, a Corte lembrou entendimento
fixado no julgamento da ADI 5.127/DF (DJE de 11-5-2016). Naquela ocasião, o Plenário
afirmou ser incompatível com a Constituição apresentar emendas sem pertinência temática
com a medida provisória submetida à apreciação do parlamento (“contrabando
legislativo”). Entretanto, o Colegiado definiu que essa orientação teria eficácia
prospectiva. Assim, a medida provisória em questão não padece de vício de
inconstitucionalidade formal, haja vista ter sido editada antes do mencionado precedente.

A respeito da constitucionalidade material da lei, o Tribunal teceu
considerações acerca do princípio da capacidade contributiva. No ponto, afirmou que a
progressividade deve incidir sobre todas as espécies tributárias. Além disso, a
funcionalização da tributação para realizar a igualdade é satisfeita por meio do pagamento
de tributos na medida da capacidade contributiva do contribuinte, o qual se vincula a um
Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas do povo. Em
síntese, a progressividade e a capacidade contributiva são os fundamentos normativos do
Sistema Tributário Nacional.

Por conseguinte, esses princípios incidem sobre as contribuições sociais de
interesse profissional. Finalísticas, se prestam a suprir os cofres dos órgãos representativos
das categorias profissionais, com o escopo de financiar as atividades públicas por eles
desempenhadas. Assim, o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho
respectivo, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício.

O Poder Legislativo observou, portanto, a capacidade contributiva dos
contribuintes ao instituir o tributo. Em relação às pessoas físicas, estabeleceu razoável
correlação entre a desigualdade educacional (níveis técnico e superior) e a provável
disparidade de renda. No que tange às pessoas jurídicas, há diferenciação dos valores das
anuidades baseada no capital social do contribuinte. Essa medida legislativa garante
observância à equidade vertical eventualmente aferida entre os contribuintes.

Ainda no que se refere à constitucionalidade material da lei, o Plenário
discorreu sobre o princípio da legalidade tributária, haja vista a atribuição da fixação do
valor exato das anuidades aos conselhos profissionais, desde que respeitadas as balizas
quantitativas da norma. Quanto à atualização monetária do tributo, tem-se matéria passível
de tratamento normativo por intermédio de ato infralegal.

A respeito da imputação de responsabilidade aos conselhos profissionais de
fixarem o valor exato da anuidade, a questão tem outras implicações. Devido à expressa
previsão constitucional (CF, art. 150, I), o princípio da legalidade tributária incide nas
contribuições sociais de interesse profissional. Pode-se afirmar que esse postulado se
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apresenta sob as seguintes feições: a) legalidade da Administração Pública; b) reserva de
lei; c) estrita legalidade; e d) conformidade da tributação com o fato gerador. Há, ainda, a
distinção entre reserva de lei – que condiciona as intervenções onerosas na esfera jurídica
individual à existência de lei formal, isto é, emanada do Poder Legislativo – e legalidade
estrita tributária, que, por sua vez, é a vedação constitucional dirigida à administração
federal, estadual e municipal de instituir ou aumentar tributo sem que haja lei que o autorize.

Considerada essa diferença, por um lado, não há ofensa ao princípio da
reserva legal, pois o diploma impugnado é lei em sentido formal que disciplina a matéria
referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional para os conselhos
previstos no art. 3º da Lei 12.514/2011. Por outro lado, o princípio da estrita legalidade
tributária exige lei em sentido material e formal para as hipóteses de instituição e majoração
de tributos, nos termos do art. 150, I, da CF.

No tocante à majoração, considera-se satisfeita a finalidade da referida
limitação constitucional ao poder de tributar, uma vez que o “quantum debeatur” da
obrigação tributária é limitado ao montante previamente estabelecido por lei. Assim, o
requisito da autotributação da sociedade foi observado, ou seja, infere-se que a lei procurou
acolher a pretensão de resistência do contribuinte à intervenção estatal desproporcional, em
consonância com a Constituição. O diploma legal inova legitimamente o ordenamento
jurídico ao instituir tributo com a respectiva regra matriz de incidência tributária, haja vista
que a anuidade (tributo) é vinculada à existência de inscrição no conselho (fato gerador),
tem valor definido (base de cálculo e critério de atualização monetária) e está vinculada a
profissionais e pessoas jurídicas com inscrição no conselho (contribuintes).

Desse modo, está suficientemente determinado o mandamento tributário, para
fins de observância da legalidade tributária, na hipótese das contribuições profissionais
previstas no diploma impugnado. Além disso, é adequada e suficiente a determinação do
mandamento tributário na lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios
materiais das hipóteses de incidência das contribuições profissionais.

Vencidos a ministra Rosa Weber, que julgava procedentes os pedidos por
inconstitucionalidade formal, e o ministro Marco Aurélio, o qual entendia procedentes as
ações por inconstitucionalidade formal e material. ADI 4697/DF, rel. min. Edson Fachin,
julgamento em 6-10-2016. ADI 4762/DF, rel. min. Edson Fachin, julgamento em 6-10-2016."
(grifei)

Como se vê – e diferentemente do que apregoa o autor -, ao declarar a
constitucionalidade da Lei 12.514/2011, o STF procedeu a uma análise detida não só do
aspecto material, como, também, da inconstitucionalidade formal. Em especial, assentou-
se a não exigência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à medida
provisória nº 536/11, que culminou na lei em comento, e o tema das contribuições devidas
aos conselhos profissionais em geral, haja vista que referida lei é anterior ao advento do
entendimento fixado no julgamento da ADI 5.127/DF (DJE de 11-5-2016), no qual a
Suprema Corte deu eficácia prospectiva à nova orientação que veda tal prática (denominada
de “contrabando legislativo”), senão vejamos:
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“[...] o Plenário afirmou ser incompatível com a Constituição apresentar
emendas sem pertinência temática com a medida provisória submetida à apreciação do
parlamento (‘contrabando legislativo’). Entretanto, o Colegiado definiu que essa orientação
teria eficácia prospectiva. Assim, a medida provisória em questão não padece de vício de
inconstitucionalidade formal, haja vista ter sido editada antes do mencionado precedente.”
(grifei)

Nesse cenário, salta aos olhos que o processo legislativo de conversão da
Medida Provisória nº 536/11 na Lei nº 12514/11 foi, de fato, objeto de apreciação pelo STF
em sede de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive para afastar a principal tese
reproduzida pelo requerente na inicial sob exame (pertinência temática).

No ponto, imperioso destacar que a circunstância de as demais teses do autor
acerca da inconstitucionalidade formal da Lei nº 12.514/2011 não terem sido expressamente
abordadas pelo Supremo, quando do julgamento das ADI`s nº 4697 e 4762, não o legitima a
invocá-las perante este Juízo, ou diante de qualquer outro.

É que ressoa pacífico no âmbito doutrinário e jurisprudencial que o STF, ao
julgar as ações de controle abstrato de constitucionalidade, não está vinculado aos
fundamentos jurídicos invocados pelo legitimado ativo, já que na ADI, ADC e ADPF, a causa
de pedir é aberta.

Assim, todo e qualquer dispositivo da Constituição Federal ou do restante do
bloco de constitucionalidade poderá ser utilizado pelo STF como fundamento jurídico para
declarar uma lei ou ato normativo inconstitucional (STF. Plenário. ADI 3796/PR, Rel. Min.
Gilmar Mendes, julgado em 8/3/2017 (Info 856).

Pelas mesmas razões (noção de “causa de pedir aberta”), caso o STF julgue
improcedente uma ADI – como é o caso dos autos -, exsurge que o Tribunal proclamou
que a lei impugnada não violou nenhum dispositivo da Constituição Federal, quer tenha
sido invocado pelo autor ou não, de modo que essa integral compatibilidade desses
dispositivos possui eficácia erga omnes (vide: STF - 1ª Turma. RE 372535 AgR-ED, Rel.
Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 09/10/2007).

Em situação exatamente igual à presente, o STF recentemente indeferiu petição
inicial (ADI 4.363) que visava rediscutir a constitucionalidade de uma lei que já fora objeto
de ADI julgada improcedente, nos seguintes termos:

“Por isso, admitir novo exame de constitucionalidade de lei cujos dispositivos
já foram objeto de controle sem que a parte demonstre mudanças fáticas (políticas,
econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares
econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por
parte do Estado brasileiro) na petição de interposição da ação (art. 3º, I, da Lei 9.868/99) dá
ensejo ao indeferimento liminar pelo relator, ante a não observância do forte ônus
argumentativo que recai sobre a parte que propõe a declaração de inconstitucionalidade de
norma já julgada pelo Tribunal.
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Nesse sentido, esta Corte tem sustentado que, conquanto aberta a causa de
pedir, não se desoneram as partes do dever de adequada e suficientemente fundamentarem o
pedido pelo conhecimento da ação, tal como se assentou, entre outros, na ADI 3.789, Rel.
Ministro Teori Zavascki, DJe 24.02.2015.

Por essas razões, é forçoso concluir que, tendo em conta a prévia manifestação
de mérito desta Corte e a ausência de fundamentos suficientes para o reconhecimento da
inconstitucionalidade supervenientemente, não se desvincilhou a parte requerente do ônus
argumentativo que se lhe impõe a presunção de constitucionalidade da lei impugnada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15 da Lei 9.868/99 e do que restou
decidido na ADI 3.720, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 27.03.2008, indefiro a inicial.”

Em sede de adendo, reputo válido trazer à baila a lição doutrinária de Ingo
Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, a qual foi invocada pelo STF no
julgamento supratranscrito, e que muito bem discorre sobre a causa de pedir aberta (e seus
efeitos) nas ações de controle abstrato de constitucionalidade:

“Se a causa de pedir das ações de inconstitucionalidade e de
constitucionalidade é aberta, incluindo qualquer fundamento que esteja na Constituição, não
há como supor que a eficácia preclusiva da decisão de (in)constitucionalidade possa liberar
qualquer fundamento para ensejar outra – no sentido de distinta ou diversa – ação de
inconstitucionalidade. Se todos os fundamentos constitucionais podem ser livremente
analisados pela Corte, ainda que não contidos em uma específica causa de pedir, não há
como admitir que determinado fundamento não tenha sido deduzido ou discutido na ação de
(in) constitucionalidade.

Na verdade, o instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada é incompatível
com a ação direta de (in)constitucionalidade não apenas porque aqui não se está diante de
coisa julgada material, mas também porque não se pretende, com a eficácia preclusiva da
decisão de constitucionalidade, preservar a decisão de constitucionalidade acerca de uma lei
para abrir oportunidade para outra decisão sobre a constitucionalidade da mesma lei, mas
sim obstaculizar qualquer outra decisão de constitucionalidade acerca da lei. A eficácia
preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de igual causa de pedir e pedido, enquanto
a eficácia preclusiva da decisão de constitucionalidade simplesmente obsta a rediscussão da
constitucionalidade da mesma lei, não importando o fundamento que se pretenda utilizar
para tanto, já que, diante do controle abstrato, não se concebe a ideia de impreclusibilidade
de causa de pedir, é possível conviver com duas ou mais decisões legítimas acerca de um
mesmo pedido.

Porém, a ação de constitucionalidade tem causa de pedir aberta e, portanto,
não se podem conceber duas decisões acerca da constitucionalidade de uma mesma norma.

No entanto, é preciso ver que a noção de causa de pedir aberta, como não
poderia deixar de ser, é atrelada a um instante, uma vez que engloba as várias causas de
pedir que podem existir em certo momento. Ou seja, a ideia de causa de pedir aberta não
perde algo que é essencial ao próprio conceito de causa de pedir, precisamente sua dimensão
temporal, concretizada mediante a lembrança de que toda causa de pedir é o reflexo de um
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estado jurídico e de fato que apresenta em determinado momento histórico. De modo que a
causa de pedir aberta, por consequência, espelha todos os fundamentos constitucionais
válidos em certo instante da história.” (SARLET, Ingo. MARINONI, Luiz Guilherme.
MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.
1134).”

Amoldando tais fundamentos à hipótese dos autos, pautando-me pelos
efeitos erga omnes oriundos das ADI's nº 4697 e 4762, que proclamaram a
constitucionalidade da Lei 12.514/2011, e considerando a vinculação deste Juízo aos
precedentes firmados pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade1, tenho
como ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do presente
processo, que clama pela sua extinção, sem julgamento do mérito, quanto ao pedido
principal.

Por fim, a parte autora formulou pedido subsidiário de devolução de valores
supostamente pagos a maior, sob alegação de não observância do índice de atualização
estipulado na Lei 12.514/2011 para reajuste das anuidades, que assim dispõe em seu art. 6º:

Art. 6º As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais);

II - para profissionais de nível técnico: até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais); e

III - para pessoas jurídicas, conforme o capital social, os seguintes valores
máximos:

a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): R$ 500,00 (quinhentos reais);

b) acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e até R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais): R$ 1.000,00 (mil reais);

c) acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e até R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais): R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

d) acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais): R$ 2.000,00 (dois mil reais);

e) acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e até R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais): R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

f) acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e até R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais): R$ 3.000,00 (três mil reais);

g) acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 4.000,00 (quatro mil
reais).
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§ 1º Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação
integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a
substituí-lo.

§ 2º O valor exato da anuidade, o desconto para profissionais recém-inscritos,
os critérios de isenção para profissionais, as regras de recuperação de créditos, as regras de
parcelamento, garantido o mínimo de 5 (cinco) vezes, e a concessão de descontos para
pagamento antecipado ou à vista, serão estabelecidos pelos respectivos conselhos federais.

Não merece guarida a pretensão autoral.

Conforme bem explicitado pelo réu, “equivocam-se os autores em seus
pressupostos fáticos, pois entre 2011 e 2016 não houve apenas atualização monetária, mas
sim a fixação propriamente dita dos valores dentro dos limites legalmente estabelecidos. É
que a Lei n.º 12.514/11 prescreve que as anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de
até R$ 500,00 (quinhentos reais) para profissionais de nível superior (art. 6, I, da Lei n.º
12.514/11)”.

De fato, no caso em tela, em 2016 a anuidade cobrada era no valor de R$ 483,43
(quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), dentro, portanto, do parâmetro
legal, do que se extrai que todos os reajustes operados nos anos anteriores fixaram valores
que igualmente estavam dentro desse mesmo parâmetro, o que justifica a não atualização pelo
INPC, até então.

E a partir de 2016 é que o CREA passou a atualizar a anuidade paga pelos
profissionais de nível superior segundo o índice legalmente estabelecido, nos seguintes
termos (trecho extraído da contestação):

Assim, conforme Decisão Plenária n.º 1015/2016 do CONFEA as anuidades de
2017 “foram reajustadas a partir dos valores praticados no exercício de 2016 de acordo com
a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – no período de
setembro de 2015 até agosto de 2016, correspondente a 9,6232%, calculado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE”.

Assim, aplicando 9,6232% sobre R$ 483,43 (valor da anuidade de 2016 –
última fixada pelo conselho dentro do parâmetro legal) chega-se ao valor de R$ 529,95
(valor da anuidade de 2017 meramente atualizado no limite do índice de correção, sem
qualquer fixação a maior).

De igual modo, conforme Decisão Plenária n.º 1758/2017 do CONFEA as
anuidades de 2018 “foram reajustadas a partir dos valores praticados no exercício de 2017
de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC –
no período de setembro de 2016 até agosto de 2017, correspondente a 1,73157%, calculado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE”.

Assim, aplicando 1,73157% sobre R$ $ 529,95 (valor da anuidade de 2017)
chega-se ao valor de R$ 539,13 (valor da anuidade de 2018).
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Sendo assim, em ambos os casos, ressoam hígidas as atuações do CREA/ES,
seja na fixação das anuidades ocorridas entre 2011 e 2016 – realizadas dentro do parâmetro
legal do art. 6ª, I, da Lei n.º 12.514/11 –, seja na atualização das anuidades ocorridas em 2017
e 2018 – realizada conforme índice estatuído no §1º do art. 6º da Lei 12.514/11 e
procedimento estabelecido pela Resolução CONFEA n.º 1.066/15.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do
mérito, quanto ao pedido principal, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/2015.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido subsidiário, com exame do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e da fundamentação supra(...)”.

VOTO

Ora, no presente caso, o pedido autoral resta adstrito ao suposto reconhecimento
de inconstitucionalidade da Lei n. 12.514/11, por vício formal, e por conseguinte, da
inexistência de relação jurídica entre as partes relativa à cobrança de anuidades após a edição
do supracitado dispositivo legal, tese esta que já devidamente apreciada pelo STF, no
julgamento das ADI´s 4697 e 4762.

 

A sentença julgou em conformidade com a jurisprudência do STF e do TRF2,
de forma que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ante à manifesta
improcedência dos pedidos autorais.

 

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar-lhe provimento. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000358679v2 e do código CRC b2a31464.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5017444-68.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DANUZA BRICIO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. MARGEM
CONSIGNÁVEL OBSERVADA PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ajuizada em face da CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
em que pleiteia a parte autora a revisão das cláusulas contratuais de seus contratos. Requer o
refinanciamento de sua dívida com a parte ré, sob o fundamento de que foi inobservada a taxa
de juros de 1% a.m, que os juros deveriam ter sido calculados na forma simples, exclusão de
taxas e tarifas manifestamente ilegais e devolução do valor depositado a menor.

 

O juízo a quo, através de sentença, julgou improcedente o pedido, por entender
que não houve demonstração das afirmações realizadas na petição inicial, além das cobranças
de juros terem incidido nos termos do contrato.

 

 Em sede recursal, as parte autora pugna pela reforma da r.sentença, sobre o
fundamento de que requereu em sua petição inicial perícia contábil, além de outras provas.

 

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

É válido lembrar que os contratos existem para serem cumpridos. Este brocardo
é tradução livre do latim pacta sunt servanda. É muito mais que um dito jurídico, porém,
encerra um princípio de Direito, no ramo das Obrigações Contratuais. É o princípio da força
obrigatória, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes.
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A parte autora busca uma renegociação de dívida, e o Judiciário não é a via
correta para tal procedimento. A parte autora assumiu os contratos estando ciente de suas
cláusulas e taxas.

 

A própria parte autora acostou aos autos, um extrato parcial dos seus
rendimentos, no qual é possível observar a existência de diversos empréstimos com diversas
instituições financeiras, mediante desconta em folha de pagamento, o que provavelmente
ocasionou a superação do limite de sua margem consignável.

 

Sendo assim, a margem consignável da parte autora teria sido observada quando
os empréstimos consignados foram celebrados.

 

Importante ressaltar ainda, que segundo a CEF, dois contratos de empréstimos
consignados com taxas diferenciadas, por ser a Autora servidora pública municipal, não
havendo de se cogitar a existência de anatocismo na pactuação da taxa de juros entre as
partes.

 

A parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, uma vez que
alegou que cláusulas abusivas existiam nos contratos, porém não as indicou, não cumprindo o
previsto no CPC,

 

Em bom vernáculo, para concluir se o agente estava ou não de boa-fé, torna-se
necessário analisar se o seu comportamento foi leal, ético, ou se havia justificativa amparada
no direito. Busca-se, segundo a doutrina, a chamada boa-fé objetiva.

 

O contrato foi livremente pactuado pela parte autora, sem vícios de
consentimento, observando os ditames constitucionais e dessa forma, deve se ser respeitado e
cumprido pelas partes em observância ao princípio do pacta sunt servanda.

 

Deve-se levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função
social dos contratos. A garantia das condições estabelecidas deve ser mantida, uma vez que
não foram encontradas irregularidades, além de abusividade nas cláusulas contratuais
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A afirmação de uma série de defeitos como a incidência de juros sobre juros e a
própria injustiça da aplicação das taxas contratuais não foi provada. Sabe-se que, qualquer
taxa de juros no Brasil atualmente é, em tese, abusiva, se comparada à remuneração do capital
praticada em outros países e a parâmetros razoáveis.

 

Evidentemente isso não pode resultar no provimento judicial de pedidos de
declaração de nulidade de contratos, visto que redundaria em regulação judicial
dos juros totais incidentes sobre os negócios jurídicos.

Tenho assim como não comprovadas as afirmações da petição inicial, bem
como rejeito a alegação de abuso na cobrança de juros, que tudo indica terem incidido nos
termos do contrato.

 

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

 

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar provimento a ele.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353991v2 e do código CRC 793bfee4.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 198



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 404/409

5017444-68.2018.4.02.5001 500000353991 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 198



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 405/409

5001475-95.2018.4.02.5006 500000329509 .V2 JES10769© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 5001475-95.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ONESIO MUNIZ BARRETO JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições previdenciárias pagas após
a concessão da aposentadoria. Alega a recorrente que é titular de benefício previdenciário de
aposentadoria e que, após a concessão do benefício, permaneceu exercendo atividades
laborativas, vertendo contribuições previdenciárias. Sustenta também que não existem
benefícios que justifiquem a cobrança para o autor e que a solidariedade tem limites no
princípio da razoabilidade.

VOTO

Ao início, observo que a sentença julgou improcedente a demanda com os
seguintes fundamentos:

Cuida-se de ação movida por ONESIO MUNIZ BARRETO JUNIOR em face
do UNIÃO - FAZENDA NACIONAL e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a repetição dos valores pagos a título
de contribuição previdenciária. Narra o autor que se aposentou em
29/12/1994(DIB) e continuou trabalhando, de sorte que devem ser repetidas as
contribuições previdenciárias vertidas após a aposentação.

Dispensado o relatório.

Fundamento e decido.

1. Impugnação à gratuidade de justiça

O INSS alega que a renda percebida pela parte autora traduz sua capacidade em
arcar com o pagamento das despesas do processo. Contudo, à luz das
informações extraídas do CNIS do autor, juntado na inicial, verifico que a renda
do autor é inferior a três salários mínimos, razão pela qual entendo que seu
padrão remuneratório não permite infirmar a presunção de veracidade da
declaração de precariedade econômica.

2. Prescrição Quinquenal
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No que tange à prescrição, no julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o
Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra Ellen
Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou
compensação de indébito tributário, ajuizadas após 09/06/2005, o prazo
prescricional é de 05 (cinco) anos.

Assim sendo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em
01/10/2018, em caso de possível procedência do pedido do autor, estariam
prescritas as parcelas referentes ao período anterior a cinco anos da data da
distribuição.

3. Ilegitimidade do INSS

Destaco quanto a isso que, com a edição da Lei nº 11.457/2007, em processos
que tenham por objeto a discussão acerca da cobrança de contribuições
previdenciárias, inclusive nos que pretendem a contestação do crédito tributário,
passou-se a ter a legitimidade passiva consubstanciada apenas pela União
Federal (Procuradoria da Fazenda Nacional).

Dessa forma, reconheço a ilegitimidade passiva do INSS, devendo o processo
ser extinto, sem julgamento de mérito, em relação ao INSS, nos termos em que
dispõe o artigo 485, inciso VI, do CPC.

Passo ao mérito

A discussão central a ser dirimida nos autos diz respeito à legitimidade da
cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do trabalhador que
retorna ao mercado de trabalho, após sua aposentadoria.

Inicialmente, deve-se salientar que o aposentado que volta a exercer atividade
laborativa é, na realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do exercício
dessa nova atividade é devida a respectiva contribuição previdenciária.
Ademais, a Previdência Social funda-se no princípio da solidariedade,
reclamando, em razão dessa especificidade, que todos aqueles que fazem parte
do sistema sejam convocados a contribuir.

Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº
9.032, de 28 de abril de 1995, in verbis:

Art. 12. (...)

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às
contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social.
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Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral,
com vínculo empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado
obrigatório, não havendo de se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o
autor ter sido compelido a recolher a espécie tributária em comento.

Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da CF/88 é claro em afirmar
que os trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí
porque o aposentado que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a
contribuir para a previdência social, cuja arrecadação destina-se à manutenção
dos planos de seguridade traçados em lei ordinária.

Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie
tributária destituída de cunho retributivo ou contraprestacional, por conta dos
postulados que lhes são afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo
12 da Lei nº 8.212/91. Portanto, inexiste qualquer previsão de ordem legal no
sentido de afastar a cobrança de contribuição previdenciária sobre o que o
aposentado recebe, por conta de seu reingresso no mercado de trabalho,
devendo-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao §4º do
artigo 12 da Lei nº 8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº
8.870/94.

Nesse passo, entendo que não deve prosperar o pedido autoral, pelas razões
acima expostas. No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados
proferidos pelo STF:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é firme em reconhecer que incide contribuição previdenciária
sobre a remuneração do aposentado que retorna à atividade. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido. (STF, RE-AgR 507740, Rel.: Min. Ayres Britto,
2ª Turma, DJ 24/05/2011)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Constitucional e
previdenciário. 3. É exigível a contribuição previdenciária de aposentado que
permanece em atividade ou a ela retorna após a concessão de aposentadoria.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE-AgR
372506 Rel.: Min. Gilmar Mendes, DJ 07/02/2012)

Dispositivo

Diante do exposto, decido:

a) Em relação ao INSS, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, VI c/c art. 354, parágrafo
único, do Código de Processo Civil; 
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b) Em relação à União Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC.

 

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão
encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da
Lei 8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado
obrigatório da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do
tributo.

 

No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados do E. STF:

 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO
QUE RETORNA À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à
Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão debatida no
caso foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie
(Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - A
contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social.
Precedentes. III - Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

 

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade:
CF, art. 201, § 4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis,
da decisão plenária da ADIn 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A
contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social
(CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos
em que a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS,
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

 

Com efeito, observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.
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Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte
autora. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329509v2 e do código CRC 6d2d33ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:46
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RECURSO CÍVEL Nº 0003064-60.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: GISELE CAMPOS SUTIL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face da sentença que
julgou procedente o pedido formulado por servidor público – técnico da saúde - de declaração
do direito à progressão funcional com interstício de 12 meses, até a edição do Regulamento
previsto na Lei 11.355/2006. Alega, em síntese, incompetência do juizado especial Federal
tendo em vista a pretensão de anulação de ato administrativo e, no mérito, equívoco de
interpretação do Juízo quanto à sucessão legislativa que regulamentou a matéria, aduzindo
que de acordo com o propósito da Lei 11.355/2006 a primeira progressão funcional do
servidor deve respeitar o interstício mínimo de 18 meses de efetivo exercício em cada padrão,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

VOTO

Ao início, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
Federais, tendo em vista que o que se busca na presente demanda não é a anulação de
qualquer ato administrativo, mas sim, a promoção e progressão na carreira através da
aplicação da legislação que indica. A propósito, esta Relatoria compartilha do
posicionamento segundo o qual apenas nas hipóteses em que a parte autora requerer, de forma
direta, a anulação do ato administrativo discutido, é que se configura a incompetência do JEF,
vale dizer, se a anulação, em tese, decorrer da procedência do pedido de maneira reflexa,
como sói ocorrer neste caso, a competência é deste Juizado. Neste sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DE
JUIZADO COMUM E JUÍZO FEDERAL DE JUIZADO ESPECIAL DA
MESMA SEÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO E. STJ PARA DIRIMIR O
CONFLITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 348/STJ. AÇÃO COM PEDIDO
DE REFORMA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS. EXCEÇÃO DO ART. 3º, § 1º, INC. III, DA LEI Nº 10.259/01
AFASTADA. CARÁTER REFLEXO DA ANULAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO PEDIDO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. I - "Compete ao
Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre juizado
especial federal e juízo federal, ainda que da mesma seção judiciária" (Súmula
nº 348/STJ). II - Sendo o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários
mínimos, cabe ao Juizado Especial Federal, ex vi do art. 3º, caput, da Lei nº
10.259/01, a competência para processar, conciliar e julgar as causas de
competência da Justiça Federal. III - In casu, a anulação do ato administrativo,
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se vier a ocorrer, decorrerá da procedência do pedido autoral de reforma,
apenas de maneira reflexa. Além do mais, a natureza previdenciária do pedido
afasta igualmente a exceção prevista no art. 3º, § 1º, inc. III, da Lei nº
10.259/01. Agravo regimental desprovido.(Processo AGRCC 200900551175
AGRCC - AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
104332 Relator(a) FELIX FISCHER Sigla do órgão STJ Órgão julgador
TERCEIRA SEÇÃO Fonte DJE DATA:25/08/2009 Data da Decisão 12/08/2009
Data da Publicação 25/08/2009)”

 

Acerca da matéria debatida nos autos, observo que se encontra pacificado no
âmbito da Turma Nacional de Unificação o entendimento de que o lapso temporal a ser
aplicado para a progressão funcional e promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº
84.669/1980 que regulamenta a Lei nº 5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência
daria início à contagem do interstício de 18 meses ainda não foi editado. No sentido do
exposto, trago à colação os seguintes julgados da TNU:

 

(PEDILEF 50583815020134047100, Publicação05/02/2016, RelatorJUIZ
FEDERAL DOUGLAS CAMARINHA GONZALES) ADMINISTRATIVO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO.
INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES. NECESSIDADE
REGULAMENTADORA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual manteve
a sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira
de Técnico do Seguro Social a cada interstício de 12 meses até que seja editado
o regulamento previsto na Lei nº 11.501/2007, que alterou esse período para 18
meses. 2. Interposto incidente de uniformização pela parte autora, com
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alega que, por força da
edição do Memorando-Circular nº 01 INSS/DRH, de 12-01-2010, o INSS
reconheceu a necessidade de processar as progressões funcionais de seus
servidores – já enquadrados na nova Carreira do Seguro Social instituída pela
Lei nº 10.855, de 1º-04-2004 –, mediante a adoção das normas aplicáveis aos
servidores do antigo Plano de Classificação de Cargos – PCC regido pela Lei
nº 5.645, de 10-12-1970, até que fosse editado regulamento específico para as
progressões da Carreira do Seguro Social. Para comprovar a divergência,
acostou como paradigma julgado da Turma Recursal do Ceará.

3. Incidente admitido na origem. Assim, os autos foram encaminhados à TNU e
distribuídos a este Relator. 4. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o
pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula ou
jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior
Tribunal de Justiça. 5. Comprovado o dissídio jurisprudencial, conheço do
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incidente e passo ao exame do mérito. 6. Esta Turma Nacional de
Uniformização tem entendimento consolidado acerca da matéria. Segundo
esta Corte, o lapso temporal a ser aplicado para a progressão funcional e
promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que
regulamenta a Lei nº 5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência
daria início à contagem do interstício de 18 meses ainda não foi editado.
Abaixo, o seguinte PEDILEF: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS. SUCESSÃO DE
LEIS E DECRETOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA CONFIANÇA.
NECESSIDADE REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cuida-se de pedido de uniformização
interposto pelo INSS em face de acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais de Sergipe que, reformando parcialmente a sentença
monocrática, julgou procedente o pedido da parte autora condenando o INSS a
revisar as suas progressões funcionais respeitando o interstício de 12 (doze)
meses, em conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19, do
Decreto nº 84.669/1980, observando o referido regramento até que sobrevenha
a edição do decreto regulamentar previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...)
4.4 Pois bem. O regulamento cuja vigência daria início à contagem do
interstício de 18 (dezoito) meses ainda não foi editado. Sendo assim, não assiste
razão à recorrente, pois o lapso temporal a ser aplicado é o de 12 (doze) meses.
Ora, conforme a legislação acima transcrita, inexistente o citado regulamento,
devem-se observar as disposições aplicáveis aos servidores do Plano de
Classificação de Cargos de que trata a da Lei nº 5.645/1970, ou seja, aplica-se
o prazo de 12 meses, segundo o Decreto nº 84.669/1980, o qual, conforme já
explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5 Atente-se que, ao estabelecer que
“ato do Poder Executivo regulamentará os critérios deconcessão de progressão
funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o legislador limitar a
imediata aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto
utilizou tempo verbal futuro para estipular que o regramento ali contido deveria
ser regulamentado. 4.6 Cumpre esclarecer que, embora não se possa conferir
eficácia plena à referida Lei, a progressão funcional e a promoção permanecem
resguardadas, pois não foram extirpadas do ordenamento jurídico, tendo
havido apenas autorização para alteração de suas condições. Ademais, não
seria razoável considerar que, diante da ausência do regulamento, não se
procedesse a nenhuma progressão/promoção. Portanto, negar tal direito à parte
demandante seria o mesmo que corroborar a falha administrativa mediante a
omissão judicial. Cumpre observar também que, se a omissão beneficia o órgão
incumbido de regulamentar o tema, é imperioso reconhecer que o mesmo
postergaria tal encargo “ad aeternum”. 4.7 Neste cenário, mostra-se
plenamente cabível a aplicação de regra subsidiária, esta prevista pela própria
legislação, conforme já esclarecido (Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/1980).
(...) 5. Em verdade, ao fixar que o interstício deve ser contado a partir de
janeiro e julho, com efeitos financeiros a partir de setembro e março, o Decreto
ultrapassou os limites de sua função regulamentar, pois apontou parâmetros
que só deveriam ser estabelecidos pela lei em sentido formal. Tal encargo não
foi delegado pelas Leis nos 10.355/2001, 11.501/2007 ou 10.355/2007, o que
implica na violação do princípio da isonomia, ao fixar uma data única para os
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efeitos financeiros da progressão, desconsiderando a situação particular de
cada servidor, restringindo-lhe indevidamente o seu direito. 6. Ora, se o
servidor preencheu os requisitos em determinada data, por qual razão a
Administração determinaria que os efeitos financeiros respectivos tivessem
início a partir de data posterior, se o direito à progressão/promoção surgiu à
época do implemento das condições exigidas em Lei? 7.Neste momento, é
importante registrar que o Decreto, na qualidade de ato administrativo, é
sempre inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por tal motivo, afrontá-las
ou inovar-lhes o conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da progressão, tal
como fixado pelo INSS, transgride o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal,
porquanto ofende o direito adquirido da parte autora, verificado no momento
em que preencheu todos os requisitos legais para a progressão. 8. Impende
observar ainda que, quanto à avaliação do servidor, a aferição do seu
desempenho é meramente declaratória, razão pela qual os efeitos financeiros
da progressão funcional e da promoção devem recair na data em que for
integralizado o tempo, devendo este ser contado a partir do momento em que
entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego provimento ao
Incidente de Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500.
Relator: Juiz Federal Bruno Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015) 7. Ve-se, assim,
que o acórdão recorrido encontra-se dissonante do entendimento da TNU,
razão pela qual deve ser reformado. 8. Incidente conhecido e provido para
reafirmar a tese no sentido de que o interstício a ser observado para concessão
das progressões funcionais e/ou promoções dos servidores civis da União e das
autarquias federais deve levar em conta o disposto na Lei nº 5.645/70 e no
Decreto nº 84.669/80, até que seja editado o regulamento a que se refere o art.
8º da Lei nº 10.855/2004, bem como que o marco inicial para contagem dos
interstícios das referidas progressões e promoções funcionais é a data do seu
ingresso no órgão. 9. Considerando que a matéria é exclusivamente de direito e
visando a dar efetividade ao princípio da celeridade, que rege os Juizados
Especiais, acolho o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a
conceder as progressões funcionais da parte autora de acordo com os critérios
mencionados, desde a data em que entrou em exercício no INSS, pagando as
diferenças atrasadas decorrentes da revisão de suas progressões funcionais
concedidas desde então. Respeitada a prescrição quinquenal (art. 103,
parágrafo único, Lei 8.213/91), tais valores devem ser corrigidos pelo INPC, de
acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na
Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei
n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Determino o retorno
dos autos diretamente ao Juizado de origem para liquidação.

 

(PEDILEF 50583858720134047100, Publicação09/10/2015, RelatorJUIZ
FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO
SOCIAL. LEIS DE NÚMEROS 10.855/2004 E 11.501/2007. PROGRESSÃO
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FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO.1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência
veiculado pela parte autora em face de acórdão exarado pela Quinta Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do
Rio Grande do Sul, que, negando provimento ao recurso inominado interposto,
entendeu correta a sentença ao afirmar que a progressão funcional, a partir da
vigência da Lei n.º 11.501/2007, deve obedecer ao interstício de 18 (dezoito)
meses. Sustenta, a autora, em seu pleito de uniformização, que, até a presente
data, não houve a edição do decreto regulamentador dos critérios de concessão
de progressão funcional de que tratam os arts. 7º e 8º da Lei n.º 10.855/2004,
com o que as progressões funcionais devem observar o interstício de 12 (doze)
meses, conforme disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19 do Decreto n.º
84.669/1980, subsidiariamente aplicáveis no caso concreto, até que
sobrevenha, definitivamente, a concreta regulamentação do instituto. Aponta
como paradigma julgado do STJ (REsp n.º 1.343.128 /SC).2. O Min. Presidente
desta TNU admitiu o pleito nacional de uniformização.

3. O paradigma apontado presta-se para o conhecimento do incidente.4. A
controvérsia gira em torno da aplicabilidade, diante da ausência de
regulamentação infralegal da matéria, da nova redação da Lei n.º
10.855/2004, conferida pelo art. 2º da Lei n.º 11.501/2007, que trata do
desenvolvimento na Carreira do Seguro Social, prevendo interstício de dezoito
meses de efetivo exercício. Entendo que, se não regulamentados os critérios
de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º da Lei
n.º 10.855/2004, com a redação da Lei n.º 11.501/2007, tem direito a autora a
ver respeitado o interstício de 12 (doze) meses antes previsto, o qual, ante a
situação delineada, deve ser considerado ainda vigente (TRF4, AC 5066425-
58.2013.404.7100, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da
Silva, juntado aos autos em 18/06/2015). Ou seja, a majoração do interstício
para a progressão funcional instituída pela Lei n.º 11.501/2007 carece de
auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa determinação de que a
matéria seja regulamentada. Dessa forma, até o advento de tal
regulamentação, deve ser aplicado o requisito temporal ainda vigente, qual
seja, de 12 (doze) meses. Mustatís mutandis, é o que recentemente decidiu o
Superior Tribunal de Justiça quanto à progressão funcional na carreira do
magistério: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. PRESCINDIBILIDADE. LEI
11.784/2008. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
progressão dos docentes da carreira do magistério básico, técnico e
tecnológico federal será regida pelas disposições da Lei 11.344/2006, com duas
possibilidades: por avaliação de desempenho acadêmico e por titulação, sem
observância do interstício, até a publicação do regulamento (Decreto
7.806/2012). 2. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.343.128/SC. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1483938 / AL,
Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27/11/2014) (grifei)
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. REGRAS
DE PROGRESSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 120, § 5º, DA LEI N.
11.784/2008 E DAS REGRAS DE PROGRESSÃO DA LEI N. 11.344/2006 ATÉ
O ADVENTO DA REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 7.806/2012, DOU EM
18.9.2012). MATÉRIA JULGADA PELO REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RESP Nº 1.343.128/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL. 1. A
questão relativa à declaração do direito à progressão funcional por titulação,
independentemente do preenchimento do interstício, foi definitivamente julgada
pela 1ª Seção no REsp 1.343.128/SC, de relatoria do Min. Mauro Campbell, sob
o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC, na sessão de 12.6.2013
(acórdão não publicado), que confirmou o entendimento jurisprudencial do
STJ. 2. Na hipótese dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão, contradição
ou obscuridade a ensejar a integração do julgado. Embargos rejeitados. (EDcl
no AgRg no REsp 1323912 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 01/08/2013) (grifei) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO. LEI 11.784/08. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos sobre progressão funcional de servidor
público federal integrante da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, atualmente regida pela Lei 11.784/08. 2. A progressão funcional
tem previsão no art. 120 da Lei 11.784/08, cujo § 5º dispõe que, "Até que seja
publicado o regulamento previsto no caput deste artigo, para fins de progressão
funcional e desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, aplicam-se as regras estabelecidas nos arts. 13 e 14 da
Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006". 3. Trata-se de nítida condição
suspensiva de eficácia no que toca às novas regras para o desenvolvimento na
carreira em questão. Assim, enquanto pendente de regulamentação, não podem
ser aplicados os demais parágrafos do dispositivo citado, de modo que a lei
anterior, por remissão legal expressa, continua a reger a relação entre os
docentes e as Instituições Federais de Ensino no que tange à progressão
funcional e desenvolvimento na carreira. 4. Nesses termos, prevalecem as
regras dos arts. 13 e 14 da Lei 11.344/06 relativamente ao período anterior ao
advento do Decreto 7.806/12 (publicado no DOU de 18/09/2012), que
atualmente regulamenta os critérios e procedimentos para a progressão dos
servidores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.5. É o caso dos autos, em que o servidor, detentor do título de
especialista, ingressou na carreira na Classe D-I e pretende a progressão para
a Classe D-II, situação prevista no inciso II do art. 13 da Lei 11.344/06 ("Art.
13. A progressão na Carreira do Magistério de 1º e 2º Graus ocorrerá,
exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico, nos termos de portaria
expedida pelo Ministro de Estado da Educação: II - de uma para outra
Classe"), o que se fará independentemente de interstício, tal como preceitua o §
2º do mesmo art. 13 ("§ 2º - A progressão prevista no inciso II far-se-á,
independentemente do interstício, por titulação ou mediante avaliação de
desempenho acadêmico do docente que não obtiver a titulação necessária, mas
que esteja, no mínimo, há dois anos no nível 4 da respectiva Classe ou com
interstício de quatro anos de atividade em órgão público, exceto para a Classe
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Especial"). Precedentes: AgRg no REsp 1.336.761/ES, 2ª T., Min. Herman
Benjamin, DJe 10/10/2012; REsp 1.325.378/RS, 2ª T., Min. Humberto Martins,
DJe 19/10/2012 REsp 1.325.067/SC, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJe
29/10/2012; AgRg no REsp 1.323.912/RS, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe
02/04/2013. 6. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1343128 / SC, Primeira
Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/06/2013) (grifei) A
questão também foi uniformizada pela TNU nos termos do voto condutor do
julgamento do Pedilef 5051162-83.2013.4.04.7100 (Relator Bruno Carrá, j
15/04/2015). Dessa forma, tenho que a jurisprudência desta TNU deve ser
reafirmada no sentido de que a majoração do interstício para a progressão
funcional instituída pela Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, e,
até o advento de tal regulamentação, tem de ser aplicado o requisito temporal
ainda vigente, qual seja, de 12 (doze) meses. 5. Em face de todo o exposto, nos
termos da fundamentação, considero que o pedido nacional de uniformização
de jurisprudência veiculado pela parte autora merece ser conhecido e provido.

Diante do entendimento adotado pela TNU e verificando-se que quanto ao
mérito a sentença recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, não
merece reparos.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da União. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000329554v2 e do código CRC 4a338e69.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000042-71.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCA BOSI DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela UFES em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 48) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de contradição porque, em sua parte final, afirmou que o autor faria jus à
gratuidade, porém o benefício nem mesmo foi requerido. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada negou provimento ao recurso da parte autora,
condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, porém suspendeu a sua exigibilidade
em razão de gratuidade da justiça. A União, ora embargante, alega que o acórdão estaria
eivado de contradição porque a parte autora nem mesmo requereu o benefício nos autos. 

De fato, na inicial, a autora não requereu o benefício da assistência judicial
gratuita, conforme se depreende do capítulo "dos pedidos". Em seu recurso inominado, ela
também não formalizou pedido nesse sentido. Dessa forma, manifesta-se a contradição
suscitada pela embargante. 

Quanto ao requerimento da parte autora na petição de Evento 54, registra-se que
a questão restou preclusa e este Juízo, com a prolação do acórdão ora embargado, já encerrou
a sua jurisdição. 

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles dar provimento para,
reconhecendo a contradição suscitada pela União, determinar o pagamento de honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em desfavor da parte autora, nos
termos da fundamentação, que passa a integrar o acórdão recorrido. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338394v5 e do código CRC d29bcc3f.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 202



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 10/429

5013816-71.2018.4.02.5001 500000357070 .V2 JRJ17255© JRJ17255

RECURSO CÍVEL Nº 5013816-71.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: RENATO MOTA VELLO (AUTOR)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
ISENÇÃO EM REMESSAS POSTAIS INTERNACIONAIS DESTINADAS A PESSOAS
FÍSICAS, ATÉ O LIMITE DE US$ 100 (CEM DÓLARES NORTE AMERICANOS), NOS
TERMOS DO DECRETO-LEI 1.804/80. PORTARIA MF 156/99 E IN SRF 96/99, QUE
LIMITARAM O VALOR A U$ 50,00, NÃO PODEM SE SOBREPOR À LEI.
UTILIZAÇÃO DO LIMITE LEGAL (US$ 100). REMETENTE PODE SER PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA. PEDILEF 5027788-92.2014.4.04.7200. TRIBUTAÇÃO DEV
INCIDIR APENAS SOBRE CADA IMPORTAÇÃO QUE EXCEDER U$ 100,00.  PEDIDO
DE DEVOLUÇÃO APENAS DO IMPOSTO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face de sentença que
julgou procedente o pedido, para declarar a isenção do imposto de importação da(s)
encomenda(s) com número(s) de rastreio indicadas na peça vestibular e, ainda, a União a
restituir à parte autora, respeitados o limite de alçada e a prescrição quinquenal, os valores
indevidamente pagos pelo autor a título de imposto de importação e multa. Sobre o valor a ser
restituído deverá incidir a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir da data
do pagamento.

 

Sustenta a recorrente que: o Decreto-Lei 1.804/80 determinou que o Ministro da
Fazenda poderá dispor sobre a isenção em remessas de valor até cem dólares e, assim, foi
editada a Portaria MF 156/99, estabelecendo este limite em cinquenta dólares e
regulamentando a lei; ao fixar o valor em US$ 50,00, respeitou-se o teto estabelecido pela
Lei, que é de cem dólares dos Estados Unidos da América o o equivalente em outra moeda.
Isso, portanto, não significa que a isenção é incidente imediatamente, e muito menos pelo
valor de cem dólares americanos.

 

É o breve relatório. Passo a decidir.
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VOTO

O Decreto-Lei nº 1.804/80, que dispõe sobre a tributação simplificada das
remessas postais internacionais, estabelece o seguinte:

 

Art. 1º Fica instituído o regime de tributação simplificada para a cobrança do
imposto de importação incidente sobre bens contidos em remessas postais internacionais,
observado o disposto no artigo 2º deste Decreto-lei.

§ 1º Os bens compreendidos no regime previsto neste artigo ficam isentos do
imposto sobre produtos industrializados.

§ 2º A tributação simplificada poderá efetuar-se pela classificação genérica dos
bens em um ou mais grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou progressivas em função do
valor das remessas, não superiores a 400% (quatrocentos por cento).

...

§ 4º Poderão ser estabelecidos requisitos e condições para aplicação do disposto
neste artigo.

Art. 2º O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1º
deste Decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que
se refere o § 2º do artigo 1º, bem como poderá:

I - dispor sobre normas, métodos e padrões específicos de valoração aduaneira
dos bens contidos em remessas postais internacionais;

II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em
remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas,
quando destinados a pessoas físicas. (Redação dada pela Lei nº 8.383, de 1991)

Parágrafo Único. O Ministério da Fazenda poderá, também, estender a aplicação
do regime às encomendas aéreas internacionais transportadas com a emissão de
conhecimento aéreo.

 

Por sua vez, a Portaria MF nº 156/99, ao estabelecer requisitos e condições para
a aplicação do Regime de Tributação Simplificada (RTS) instituído pelo referido DL nº
1.804/80, dispõe que:
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Art. 1º, § 2º: “Os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até
US$ 50.00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra
moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente
e o destinatário sejam pessoas físicas”.

 

No mesmo sentido, preceitua o art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 096/99:

 

Art. 2º O RTS consiste no pagamento do Imposto de Importação calculado à
alíquota de sessenta por cento.

§ 1º No caso de medicamentos destinados a pessoa física será aplicada a
alíquota de zero por cento.

§ 2º Os bens que integrem remessa postal internacional de valor não superior a
US$50.00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) serão desembaraçados com
isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas
físicas.

 

O Ministro da Fazenda pode estabelecer o valor da isenção do imposto de
importação quando do desembaraço de mercadorias, com fulcro no inciso II do art. 2º do
Decreto-Lei nº 1.804/80?  Entendo que não. Embora o referido diploma legal permita que o
faça, não se pode admitir tal proceder a partir da Constituição Federal de 1988, em obediência
ao princípio da legalidade estrita.

 

Transcrevo o art. 150 da Lei Maior:

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

§ 6. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2, XII, g. Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 3, de 1993)
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Nem se alegue que, por ser aquele diploma legal anterior à Constituição de
1988, não caberia tal discussão. Ora, o DL foi recepcionado pela CF/88, mas não na parte em
que conflita com a Lei Maior, como é o caso da delegação ao Ministro da Fazenda para
estabelecer a isenção nos limites referidos.

 

Neste sentido, a Portaria do Ministério da Fazenda e a Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal extrapolaram os limites legais estabelecidos pela norma,
criando direitos ou impondo restrições que nela não estavam previstos. Isto ocorreu quando
limitaram o valor a U$ 50,00 e quando passaram a exigir, como condição para concessão da
isenção do imposto de importação, que o remetente também seja pessoa física.

 

Ora, o Decreto-Lei nº 1.804/80 apenas prevê a necessidade do destinatário ser
pessoa física. Portanto, a isenção de imposto se aplica a compras feitas por pessoas físicas
(destinatários), não importando se o remetente é pessoa física ou jurídica. No mesmo sentido,
ver PEDILEF 05043692420144058500, julgado em 11/12/2015 e publicado em 05/02/2016.

 

Concluindo, as importações decorrentes de remessas de bens de valor até cem
dólares, quando destinadas a pessoas físicas, são isentas do imposto aduaneiro, cabendo ao
Ministério da Fazenda, ao regulamentar o benefício fiscal, se ater a tal parâmetro previsto no
Decreto-Lei nº 1.804/80, recepcionado como lei pela Constituição Federal de 1988.

 

Em julgamento (julho/2016), a TNU ratificou este entendimento, no PEDILEF
5027788-92.2014.4.04.7200. Segundo o Relator, JF Rui Gonçalves, “O Decreto-Lei nº
1.804/1980 ao reconhecer que o Ministério da Fazenda poderá dispor acerca de isenção
tributária em comento, em nenhum ponto delegou à Autoridade Fiscal a discricionariedade
para modificar a faixa de isenção e a qualidade dos beneficiários dessa modalidade de
renúncia fiscal, dado se tratarem de temas reservados à lei em sentido formal, dada sua
natureza vinculante, que não pode ficar ao sabor do juízo de conveniência e oportunidade do
agente público”.

 

No caso em exame, observa-se que o autor efetuou uma compra no valor de U$
72,0, sendo cobrado do valor do tributo, mais a taxa de despacho postal.
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Sendo o valor da importação inferior a U$ 100,00, portanto, não havia motivo
para ter havido a tributação. Porém, como o autor pleiteou a devolução apenas do tributo
pago (II), e não da taxa de despacho postal, o montante a ser devolvido deve foi retificado em
sede de Embargos de Declaração.

 

Desta feita, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Voto por conhecer o Recurso da União e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000357070v2 e do código CRC 719ba079.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5016499-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: VASTI MARIA DE JESUS (AUTOR)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA
GRAVE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA PÚBLICA E PRIVADA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA
DE ISENÇÃO. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88. NÃO DISTINÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

 

Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO em face de sentença que julgou
procedente o pedido autoral, para (i) determinada a suspensão da exigibilidade da CDA
72118004780 manifestamente ilegal constituída em desfavor da requerente e, ao mesmo
tempo, (II) seja ordenada a suspensão ou sustação do protesto ilegal da CDA 72118004780,
mediante ordem direta encaminhada ao Cartório Privativo de Protesto de Títulos e Letras,
situado na Praça Costa Pereira, 52, 1º andar, Edf. Michelini, Vitória/ES – FONE 3232-8266.

Para tanto, alega a Autora que não seria devido imposto de renda sobre as
parcelas referentes ao resgate parcial de plano de previdência privada complementar uma vez
que faz jus à isenção do imposto por ser portadora de moléstia grave com base na previsão
contida na Lei nº 7.713/1988. Defende que há tanto jurisprudência quanto nota técnica da
própria PGFN que ampara seu direito, alegando que não cabe mais discussão quanto à
possibilidade da extensão da isenção do IR sobre os proventos de aposentadoria para os
resgates de plano de previdência complementar.

Em suas razões recursais, a União Federal/Fazenda Nacional pugna pela
reforma da sentença na parte em que determinou a anulação do crédito fiscal da CDA
72118004780, ilegalmente constituído, reconhecendo-se, quanto a tal débito, a ocorrência de
isenção por doença grave.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

Sem preliminares, passo à análise do mérito e, ao fazê-lo, entendo correta a
sentença.
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Não há qualquer discussão acerca do fato de ser a Autora portador de esclerose
múltipla ou mesmo de seu direito à isenção do Imposto de Renda no que toca aos seus
proventos de aposentadoria pública.

 

Assim, a única questão que se coloca é se a isenção alcançaria também os
valores percebidos pelo Autor a título de resgate parcial de plano de previdência
complementar e, nesse ponto, filio-me ao entendimento de que não há o que distinguir se a
própria norma isentiva (art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88) não faz qualquer distinção entre
aposentadoria pública ou privada.

Outrossim, não se pode perder de vista a finalidade precípua da norma que é,
justamente, permitir a isenção de Imposto de Renda e possibilitar uma compensação aos
contribuintes que enfrentem problemas de saúde e necessitem efetuar despesas não custeadas
pelo Estado.

 

Nesse sentido, a jurisprudência que vem se firmando em nossos Tribunais,
inclusive no STJ, conforme arestos a seguir transcritos:

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
ISENÇÃO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS EM FAVOR DE ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º,
INCISOS VII E XIV, DA LEI N. 7.713/1988. LEI N. 9.250/1995 E DECRETO N.
3.000/1999 (RIR/99).

- A isenção, ou não, do imposto de renda pertinente aos recolhimentos em favor
de entidades de previdência privada e aos respectivos resgates, até o ano de 1995, foi
disciplinada nos artigos 6º, inciso VII, da Lei n. 7.713/1998, 32 e 33 da Lei n. 9.250/1995.

- A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.012.903/RJ, da relatoria do em.
Ministro Teori Albino Zavaski, decidiu que, por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII,
b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a
cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do
resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência
privada ocorridos no período de 1º.01.1989 a 31.12.1995;

 - O inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713/1989 cuida da isenção, apenas, em
relação aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivada por acidente em serviço, e os
percebidos pelos portadores das doenças graves relacionadas (redação original e alterações
das Leis n. 8.541/1992, 9.250/1995 e 11.052/2004), não se aplicando aos recolhimentos ou
resgates envolvendo entidades de previdência privada.
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 - A partir da publicação do Decreto n. 3.000, de 26.3.1999 (DOU de
17.6.1999), a isenção prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713/1989 (inciso XXXIII
do art. 39 do Decreto) foi estendida às parcelas pertinentes à complementação de
aposentadoria relacionada à previdência privada, quanto aos portadores das doenças graves
relacionadas. Precedente da Segunda Turma.

- Agravo regimental acolhido parcialmente para dar parcial provimento ao
recurso especial, reconhecendo como indevida, apenas, a cobrança do imposto de renda sobre
o valor do resgate de contribuições correspondentes aos recolhimentos para a entidade de
previdência privada ocorridos no período de 1º.1.1989 a 31.12.1995 e a partir da edição da
publicação do Decreto n. 3.000/1999 (DOU de 17.6.1999).

- Diante da sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios, estes
de 10% sobre o valor da condenação, devem ser proporcionalmente distribuídos,
compensadas as verbas honorárias entre si (enunciado n. 306 da Súmula desta Corte),
observada, ainda, a gratuidade de justiça deferida em primeiro grau à autora. (STJ – 2ª Turma
- AGRESP 200901135440 - AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL – 1144661 – Rel. CESAR ASFOR ROCHA - DJE DATA:07/06/2011)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE
- ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, XI, DA LEI Nº 7.713/88 - ART. 39, XXXIII, § 6º, do
DECRETO 3000/99 - APOSENTADORIA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA -
ABRANGÊNCIA.

1. Os proventos de aposentadoria ou reforma e de complementação de
aposentadoria recebidos por pessoa portadora de doença relacionada em lei são isentos do
imposto de renda.

2. Comprovado ser o autor portador de moléstia grave nos termos do artigo 6º,
inciso XIV da Lei nº 7.713/88, é de se reconhecer o direito ao benefício legal.

3. No tocante à correção monetária dos valores pleiteados a título de repetição
de indébito, a ser operada a partir dos recolhimentos indevidos, conforme enunciado na
Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça, devem ser utilizados os critérios e índices
amplamente aceitos pela jurisprudência e consolidados na Resolução 134/2010, do Conselho
da Justiça Federal.

4. Por força do disposto no art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995, a partir do
recolhimento indevido, aplica-se a SELIC de forma exclusiva sobre o valor do crédito
tributário expresso em reais, ou seja, sem a utilização concomitante de outro índice, seja a
título de juros ou correção monetária. (TRF3 - APELREEX 00090159520104036119
APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – 1707458 – Sexta Turma – Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA - e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/05/2012)

 

         Sendo assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
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         Voto por conhecer o Recurso da União e negar provimento a ele. Sem
custas judiciais e condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
CDA, em razão do proveito econômico alcançado pelo Autor.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000356810v2 e do código CRC d9482df9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5003311-21.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE MORALEIDA GRIPP (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001)
(AUTOR)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS DESTINADAS À
EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR E SEUS DEPENDENTES. EDUCAÇÃO É DIREITO
SOCIAL E TODA A SOCIEDADE DEVE SER RESPONSÁVEL POR SEU
DESENVOLVIMENTO. AUXÍLIO- CRECHE E PRÉ-ESCOLAR CONSTITUEM
VERBAS COMPENSATÓRIAS FACE À DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 7°, XXV DA
CRFB/1988. BENEFÍCIOS EDUCACIONAIS PERCEBIDOS PELO TRABALHADOR
PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL NÃO GERAM ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL, O QUE NÃO SE VERIFICA NO QUE TANGE AOS VALORES
PERCEBIDOS PARA AUXÍLIO NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS MAIORES DE 5 ANOS.
RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária
entre as partes no que tange às verbas denominadas “auxílio-educacional/creche”.

Condenou, ainda, a União a restituir a parte autora, respeitada o limite de alçada
e a prescrição quinquenal e observadas as comprovações acima evidenciadas, os valores
indevidamente descontados a título de imposto de renda pessoa física incidente sobre a verba
denominada “auxílio-educacional/creche”.

Condenou a parte Recorrente, ainda, a aplicar às parcelas vencidas a correção e
os juros da tabela SELIC, haja vista a decisão proferida na ADI 4357/DF, em 07.03.2013 e no
RE 870.947/SE, em 20.09.2017 devendo ser respeitado o teto fixado para este Juizado e a
prescrição quinquenal.

 

Dispensado o relatório, passo a decidir.

VOTO

Por certo que a educação é direito social de inestimável importância previsto no
artigo 6° da Carta Magna. Por sua garantia e efetividade, abre-se espaço para melhor fruição
dos direitos e liberdades asseguradas constitucionalmente, sendo essencial ao pleno

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 205



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 20/429

5003311-21.2018.4.02.5001 500000357937 .V2 JRJ17255© JRJ17255

desenvolvimento da cidadania.

 

Não por outro motivo a Lei Maior reservou uma seção especifica para tratar da
educação (artigo 205 a 214), estabelecendo inúmeros deveres para as entidades federativas, a
repartição de competências entre elas, os meios de financiamento do sistema educacional e a
aplicação de percentuais mínimos em educação.

 

No que diz respeito à relação entre educação e trabalho, a Constituição em seu
artigo 205 expressa que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo
ser promovida, dentre outras razões, para qualificação do indivíduo para o trabalho.

 

Por óbvio que é interesse dos empregadores que seus trabalhadores sejam
qualificados para melhor desenvolvimento das atribuições correlatas à função prestada,
gerando, assim, inúmeros benefícios para as empresas e, por tabela, para toda a sociedade.

 

Além disso, nesta mesma seara, o legislador constituinte preocupou-se, ainda,
com a educação moral e institucionalizada dos filhos ao estabelecer como direito dos
trabalhadores urbanos e rurais a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas (artigo 7º, XXV).

 

Deste modo, incentiva-se que não apenas o Estado venha investir em educação,
mas também que as próprias empresas dirijam verbas para qualificação de seus trabalhadores
e na educação dos filhos e dependentes destes, o que a princípio caberia apenas à família e ao
Estado, levando assim toda a sociedade à consciência de que responsável por contribuir para
a efetivação e expansão desse direito social.

 

Feito este introito, é importante citar aqui que não se pode perder de vista que o
direito tributário é regido pelo princípio da legalidade, que constitui tanto uma limitação ao
poder dos governantes como, após elaborada e vigente a lei, redunda em obrigações aos
indivíduos (artigo 5°, II da CRFB/1988).

 

Nesse particular, há necessidade de lei tanto para exigir e aumentar tributos
(artigo 150, I da CRFB/1988) quanto para extingui-los ou reduzi-los (artigo 97, I e II do
CTN). Também o fato gerador da obrigação tributária principal é definido mediante lei em
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sentido estrito (artigo 97, III do CTN). Assim sendo, incabível desobrigar o particular ao
pagamento de tributo por qualquer meio a não ser o estipulado pelo próprio legislador. A
isenção fiscal só se perfaz mediante lei específica (artigo 150, §6° da CRFB/1988).

 

No entanto, não há que se falar em tributação para todos os fatos da vida. Há o
campo da não- incidência em que a conduta fática não encontra respaldo nas hipóteses
normativas, de modo que não ocorre o nascimento da relação tributária.

 

O imposto de renda, por sua vez, tem por fato gerador a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza,
conforme se verifica da leitura do art. 43 do CTN, in verbis:

 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

 

Contudo, parcelas de ordem tão somente indenizatória não geram incremento
patrimonial, mas tão somente recomposição do patrimônio do indivíduo. Nesse conceito,
entendo estarem abrangidas as verbas destinadas à educação, tanto do trabalhador quanto de
seus dependentes até 5 anos, não devendo, portanto, sofrer incidência de IR.

 

Inicialmente destaco que a fundamentação do STJ para fins de caracterização do
auxílio-creche e pré- escolar como verba de caráter indenizatório passa pelo reconhecimento
de que é direito do trabalhador, nos termos do artigo 7°, XXV da CRFB/1988 a "assistência
gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e
pré-escolas".

 

Desse modo, como tal assistência passa a integrar o patrimônio jurídico do
trabalhador tão logo ostente essa qualidade, na impossibilidade de o empregador fornecer
meios físicos e de gestão para assegurar referido direito, poderá, em substituição, adotar

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 205



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 22/429

5003311-21.2018.4.02.5001 500000357937 .V2 JRJ17255© JRJ17255

sistema de reembolso, de forma pecuniária.

 

Nesse sentido, por óbvio, que tal verba não visa aumentar o patrimônio de quem
a recebe, caracterizando mera compensação efetuada pelo empregador com vistas a efetivar o
direito à assistência em creches e pré-escolas.

 

É o que se extrai dos recentes julgados do referido Tribunal Superior:

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A SERVIDOR
PÚBLICO A TÍTULO DE AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA

"A percepção de auxilio pré-escolar (ou auxílio-creche) não se ajusta à hipótese
de incidência tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo
patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza

(CTN, art. 43). Precedente: REsp 1.019.017/PI, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 29/4/2009. O auxílio pré-escolar, longe de incrementar o
patrimônio de quem o recebe, refere-se à compensação (reembolso) efetuada pelo
empregador com vistas a efetivar um direito que já se encontrava na esfera patrimonial do
trabalhador, qual seja, o direito à assistência em creches e pré- escolas (CF, art. 7º, XXV)"
(REsp 1.416.409/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
5/3/2015, DJe 12/3/2015). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1504862 / DF -
Relator Ministro Humberto Martins - T2 - SEGUNDA TURMA - DJe 11/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR (CRECHE). NATUREZA
COMPENSATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE
TRIBUTÁRIA.

1. Não viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de
valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. A percepção de auxilio pré-escolar (ou auxílio-creche) não se ajusta à
hipótese de incidência tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo
patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza (CTN, art. 43). Precedente: REsp 1.019.017/PI, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 29/4/2009.
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3. O auxílio pré-escolar, longe de incrementar o patrimônio de quem o recebe,
refere-se à compensação (reembolso) efetuada pelo empregador com vistas a efetivar um
direito que já se encontrava na esfera patrimonial do trabalhador, qual seja, o direito à
assistência em creches e pré- escolas (CF, art. 7º, XXV).

4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1416409 / PB - Relator
Ministro Og Fernandes - T2 - SEGUNDA TURMA - DJe 12/03/2015 RB vol. 619 p. 63).

Por outro lado, esse raciocínio não pode ser utilizado para demais benefícios
educacionais fornecidos pelo empregador, merecendo, assim, análise diferenciada.

 

O auxílio-educação, aqui entendido como expressão genérica que designa
quaisquer verbas recebidas pelo empregado para qualificação pessoal, conquanto contenha
valor econômico, não remunera o trabalhador, constituindo investimento realizado pela
empresa para qualificação de seus obreiros.

 

Inclusive o artigo 458, §2° da CLT, não considera a "educação, em
estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a
matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático", como salário in natura.

 

Nesse sentido o entendimento esboçado pelo TRF da 3ª Região:

PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. DECISÃO
 MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA. ADICIONAIS NOTURNO. PERICULOSIDADE. INSALUBRIDADE.
HORA EXTRA. SEGURO SAÚDE. AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO-ESCOLA/ESTUDO.
COMPENSAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

X - Os benefícios concedidos aos empregados a título de auxílio-creche,
auxílio-educação/estudo e seguro-saúde não possuem natureza salarial, de sorte que sobre
eles não deve incidir contribuição previdenciária. Sucede que tais verbas não remuneram
qualquer serviço prestado pelo empregado. O auxílio-educação e o auxílio-creche não são
pagos em função do trabalho desenvolvido pelo empregado, consistindo num investimento na
educação do empregado ou de seus filhos, respectivamente. Por tais razões, o C. STJ editou a
Súmula de n. 310, segundo a qual: "O auxílio- creche não integra o salário-de-contribuição",
valendo frisar que, diante da cristalização de tal entendimento no âmbito da jurisprudência, os
procuradores estão dispensados de defender o contrário, conforme se infere da Portaria PGFN
294 c.c o Parecer PGFN/CRJ 2600/2008 e o Ato Declaratório 11/08. Seguindo essa mesma
linha de intelecção, o C. STJ sedimentou o entendimento segundo o qual a concessão de
auxílio-educação ou bolsa-estudo não tem natureza salarial, não servindo, por via de
conseqüência, de base de cálculo de contribuição previdenciária. Essas verbas não
remuneram qualquer serviço prestado pelo empregado, não sendo pagos em função do
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trabalho desenvolvido, consistindo apenas num investimento na educação. Diante da natureza
não- remuneratória de tais verbas e por ter percebido que o Estado sozinho não tem condições
de concretizar o direito constitucional fundamental à educação, essencial para o
desenvolvimento da sociedade, o legislador, através da Lei 10.243/01, alterou o artigo 458,
§2º da CLT, esclarecendo que o auxílio-educação não possui natureza salarial. (TRF3 - AMS
00017432620054036119 – Relatora Desembargadora Federal Cecilia Mello - Segunda Turma
- e-DJF3 Judicial 1 Data:18/12/2012).

 

Também o STJ já se manifestou nesse sentido:

 

TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS GOZADAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
MATÉRIA JULGADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação,
embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados,
não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o
trabalho, e não pelo trabalho.

3. Recursos Especiais não providos (REsp. 1.491.188/SC, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, 2T, DJe 19.12.2014).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, II DO CPC.
IMPOSTO DE RENDA. NÃO- INCIDÊNCIA. VERBAS À TÍTULO DE BOLSA DE
ESTUDO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. LEI Nº 9.250/95.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. SELIC.

1. O imposto de renda não incide sobre as bolsas de estudo e de pesquisa.

2. É que resta textual a Lei 9.250/95, art. 26, no sentido de que; verbis: Art. 26.
Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como
doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que
os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços.
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3. Categorização engendrada pelo Tribunal a quo com ampla cognição sobre a
natureza da verba sub judice de que as verbas recebidas em virtude da freqüência no curso de
formação de delegado da polícia não resulta em acréscimo patrimonial passível de tributação
pelo imposto de renda, na forma do artigo 43 do CTN, considerando a isenção preceituada
pelo art. 26 da Lei 9.250/95. Precedente: Resp: 410.500, Relatoria da Ministra Denise Arruda,
julgado em 01.06.2006.

4. Obediência aos princípios da legalidade e tipicidade tributária, uma vez que
vedada a analogia para a criação de tributos, mercê de o método integrativo não ter lugar ante
a ausência de lacuna legal, nem, ao revés, da previsão textual de isenção.

5. A discussão a respeito dos requisitos e pressupostos fáticos caracterizadores
da referida verba, ensejaria a análise de matéria de prova, sendo vedada pela Súmula 7/STJ.

6. Inexiste violação ao artigo 535, II, do CPC, quando o aresto recorrido
enfrenta a matéria objeto dos artigos violados. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão.

7. O parágrafo 4º do artigo 39 da Lei nº 9.250/95, dispõe que: "A partir de 1º de
janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido ou a maior até o mês
anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada."

8. A taxa SELIC representa a taxa de juros reais e a taxa de inflação no período
considerado e não pode ser aplicada, cumulativamente, com outros índices de reajustamento.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(Primeira Turma, REsp n. 727212, relator Ministro Luiz Fux, DJ 24.08.2006).

 

Repise-se aqui que a verba educacional tem origem no empregador e constitui
investimento que este realiza para obter um retorno na melhor prestação de serviços. Desse
modo, não gera acréscimo patrimonial ao empregado, em que pese seja este também
beneficiado pela liberalidade daquele.

 

Inclusive deve ser ressaltado que os benefícios educacionais são sempre
conferidos com a condição de comprovação de que os valores foram de fato empregados para
o fim a que se destinam, e, do contrário, deverá ocorrer a restituição da quantia recebida.
Resta assim comprovado, em última análise, como dito, que constituem investimento do
empregador com destinação específica.
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Esse raciocínio, acrescido dos demais argumentos esboçados, afasta o caráter
salarial do auxílio- educação, vez que não há que se falar em valores recebidos como
contraprestação pelos serviços prestados.

 

Ademais, a incidência de IR sobre os benefícios educacionais destinados ao
trabalhador geraria amplo desestímulo à qualificação profissional, vez que o empregado teria
de despender valores maiores para complementação das mensalidades. Estaria, assim, o Fisco
a minorar os efeitos do investimento realizado pelas empresas e a contrariar a própria
finalidade constitucional de desenvolvimento educacional com participação de toda a
sociedade.

 

Aliás, vê-se que o próprio constituinte tratou de estabelecer imunidades a fim de
proibir a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de
educação sem fins lucrativos e sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão (artigo 150, VI, alíneas "c" e "d" da CRFB/1988) a fim de privilegiar o acesso à
educação e à informação.

 

Contudo, toda a exposição até aqui realizada não se aplica aos benefícios
educacionais destinados a filhos maiores de 5 anos. Isso porque, a concessão destes não é
obrigatória, não reverte em benefícios para a empresa e pelo fato de a incidência de imposto
de renda não gerar desestímulo no percebimento da verba, uma vez que qualquer valor
recebido para auxílio no pagamento da educação de filho será bem-vindo.

 

A similitude apenas se encontra no fato de que esses valores também possuem
destinação específica e necessitam de comprovação de terem sido devidamente aplicados.
Contudo, este argumento isolado não é capaz de retirar o caráter remuneratório do dispêndio,
constituindo nítida vantagem e acréscimo patrimonial que se soma ao vencimento do
trabalhador.

 

Pelo exposto, entendo que estão fora do campo de incidência do imposto de
renda o auxílio-creche e pré-escolar e os benefícios destinados à educação e qualificação do
próprio trabalhador, em relação ao filho maior de 5 anos.

 

Assevera-se, ainda, que não há como se entender que tais benefícios pagos ao
trabalhador ou ao filho menor de cinco anos com a finalidade de educação, estejam
embutidos no limite legal de isenção de despesas utilizado na declaração anual de ajuste do
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IRPF. Ou seja, não há que se falar aqui em compensação dos valores já abatidos a titulo de IR
sobre tais verbas, nas declarações de IR apresentadas.

 

VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E DAR
PROVIMENTO AO MESMO para REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas
para considerar a existência de relação jurídico tributária para dedução do IR sobre benefícios
educacionais pagos pelo empregador a fim de auxiliar o pagamento da educação de filhos e
dependentes do autor com mais de 5 (cinco) anos, ficando então parcialmente reformada a
sentença nesses termos, embora mantida quanto à não incidência de IR frente aos demais
auxílios educacionais listados. Sem custas ou honorários advocatícios, diante de recorrente
vencedor

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000357937v2 e do código CRC f6062df8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 5004272-59.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: KIYOKO KAWASAKI (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPERÁVIT. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. DESCABIMENTO DE EQUIPARAÇÃO COM O
CONTRATO DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

 

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor em face de sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC/1973.

 

A sentença possuiu a seguinte fundamentação na parte que nos interessa:

“(...) Trata-se de ação proposta por KIYOKO KAWASAKI SUDA, em face
da União Federal, pela qual pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária quanto aos valores por ela vertidos à Funssest sob a vigência da Lei nº 7.713/88,
determinando a revisão da base de cálculo da incidência do IR sobre o BAT (benefício
adicional temporário - reserva de superávit) por ela percebido.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei
nº 10.259/2001. Passo a decidir.

A controvérsia consiste em saber se, no rateio de que trata o art. 20 da LC nº
109/2001, incide o IRPF.

Isto dito, sabe-se que, nos termos do art. 153, III, da CR/88 compete à União
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, informado pelos critérios da
generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei, verbis

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

(...)

III - renda e proventos de qualquer natureza;
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(...)

§ 2º - O imposto previsto no inciso III:

I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da

progressividade, na forma da lei;

Por sua vez, o art. 43 do CTN assim define o fato gerador do Imposto de Renda:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Conclui-se, pois, que o fato gerador do IRPF é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de (i) renda - sendo esta decorrente do acréscimo patrimonial, produto
do capital ou trabalho – ou de (ii) proventos – estes oriundos de uma atividade que já cessou.
Portanto, basta que a percepção monetária se enquadre em uma das hipóteses de incidência
acima para que se verifique o fato gerador do IRPF.

Feita esta consideração, com esteio na jurisprudência pacífica sobre a matéria,
sabe-se que no tocante às contribuições vertidas no período de 1989 até 1995, seja para
resgate, seja para a percepção de benefícios, há a necessidade de exclusão da parcela de
imposto de renda, pois tal já foi recolhida pelo contribuinte, acarretando a tributação
indevida. Todavia, no tocante à percepção de montante decorrente das demais contribuições
ou das contribuições vertidas pelo empregador há, em regra, incidência do imposto de renda.

Ocorre que, no presente caso, a verba em discussão é o superávit distribuído ao
participante do plano de previdência, que não se qualifica nem como resgate e nem como
benefício percebido. Tal verba não é decorrente das contribuições vertidas pelo participante
do plano, pois, de acordo com o art. 20 da Lei Complementar nº 109/2001, trata-se de
excedente, cuja destinação deve ser dada para um fundo de reserva de contingência, para a
garantia de benefícios, além de uma reserva especial, que pode acarretar a revisão do plano de
benefícios. E, com efeito, quando desta revisão, pode ocorrer uma reversão dos valores
excedentes, com a divisão do montante entre os participantes do plano, tal qual ocorreu no
caso em comento, gerando a percepção do BAT (benefício adicional temporário), que é
representa aquisição de renda, e, portanto, sujeito à incidência do IRPF, na forma do art. 153,
II, da CR/88 c/c art. 43 do CTN, anteriormente mencionados.

De tal conclusão não destoa a jurisprudência do E. Tribunal Regional da 2ª
Região:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 206



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 30/429

5004272-59.2018.4.02.5001 500000356749 .V2 JRJ17255© JRJ17255

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR EM AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE
DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE BÔNUS/SUPERÁVIT.
INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (...) Nem todos os valores auferidos
por participantes de planos de previdência complementar caracterizam- se como benefícios
que mantém estreita vinculação com as contribuições efetuadas, pois, por vezes, as
atividades das entidades de previdência privada podem gerar receitas adicionais que
caracterizam renda nova, sujeita à incidência do IRPF. 4. Considerando que a reserva
especial não é composta pelas contribuições vertidas pelo participante do plano, mas sim
de excedente sobre o qual não foi pago o imposto devido durante a vigência da Lei nº
7.713/88, configura-se o acréscimo patrimonial que legitima a incidência do imposto de
renda. 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-2: 0002610-
50.2017.4.02.0000, j. 04.12.2017)

Assim, forte na jurisprudência do E. Tribunal Regional da 2ª Região, tem-se que
sobre os valores percebidos a título de BAT (benefício adicional temporário) incide imposto
de renda, razão pela qual é descabida a revisão de base de cálculo pleiteada pelo autor,
impondo-se a improcedência do pedido.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art.
487, I, do CPC. (...)”

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Cinge-se a controvérsia a saber se é devido o recolhimento, mediante retenção
na fonte, do Imposto de Renda sobre os valores percebidos pelos apelantes decorrentes da
distribuição do superávit de Plano de Benefício Definido (PBD) administrado pela
ARCELOR MITTAL BRASIL, entidade de previdência complementar.

 

O Imposto de Renda (IR) é tributo de competência privativa da União Federal,
incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza, nos termos do artigo 153, inciso III,
da Constituição Federal de 1988.

 

Consoante dispõe o artigo 43 do CTN, o fato gerador do Imposto compreende a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial decorrente da
aquisição de renda ou de proventos de qualquer natureza.
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A distribuição do resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades
fechadas de previdência complementar constitui inegável acréscimo patrimonial para o
beneficiário, razão pela qual configura renda tributável, sujeita à incidência do imposto de
renda na forma do artigo 43, inciso I, do CTN.

 

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que
eventual lucro, decorrente de investimentos e aplicações financeiras realizadas por entidades
de previdência privada fechada, sobre o qual haverá rateio de patrimônio entre os associados
da previdência complementar, caracterizam renda e, portanto, configuram fato gerador de
Imposto de Renda. Precedentes da Corte Superior e dos Tribunais Regionais Federais da 2ª,
3ª e 4ª Regiões.

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar-lhe provimento. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000356749v2 e do código CRC e845ed6b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 0003553-97.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: BIANCA BOMFIM ALVES LEITE (AUTOR)

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA (RÉU)

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
- FIES. ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DO
NÃO APROVEITAMENTO MÍNIMO DE 75% DO COEFICIENTE DE RENDIMENTO.
PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento da sua matrícula, reinclusão
no FIES e inexigibilidade do débito; indenização por danos morais.

 

Sustenta que buscou a modalidade de financiamento, tendo em vista que não
tem condições de arcar com os valores da mensalidade da faculdade, por ser pessoa pobre.
Diz que a conduta da instituição de ensino foi insensível e abusiva pois tinha conhecimento
que a Autora havia engravidado durante a sua graduação, bem como tinha perdido a sua avó,
de quem era muito próxima.

 

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

O Ministério da Educação (MEC) e a Caixa Econômica Federal eram os
gestores do FIES até o ano de 2010.

 

A Lei n.º 10.260/2001, foi alterada com a promulgação da Lei nº 12.202/2010,
transmitindo, assim, a atribuição de agente operador e administrador de ativos e passivos para
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
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Nessa ocasião, foi criada a figura do agente financeiro, o qual é responsável
pelas tratativas diretas com o estudante que atenda os requisitos exigidos para obtenção do
financiamento, no caso em exame, o Banco do Brasil.

 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na qualidade de
agente operador e de administradora dos ativos e passivos, conforme regulamento e normas
baixadas pelo CMN.

 

Nestes termos, o agente financeiro é o responsável em repassar os retornos
financeiros ao agente operador (FNDE), e este fiscaliza e gerencia as atividades exercidas
pelas instituições financeiras.

 

Assim sendo, o FIES envolve diversas relações jurídicas as quais são
instauradas com sujeitos diferentes, quais sejam, a União, como financiadora do crédito; o
estudante, como beneficiário; a Instituição de Ensino Superior não gratuita; o FNDE, como
agente operador, e as Instituições Financeiras, como agentes financeiros.

 

A Portaria Normativa nº 2 do MEC, de 31 de março de 2008, prevê:

 

Art. 26. Constituem situações de impedimento à manutenção do financiamento:
I - a não-obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% (setenta e cinco por
cento) das disciplinas cursadas pelo estudante financiado;

 

A mesma regra está, inclusive, também inserida no contrato avençado entre as
partes, no parágrafo segundo, II, da Cláusula Décima Oitava. O parágrafo terceiro da mesma
Cláusula preceitua que a CPSA da IES poderá, em caráter excepcional e mediante registro de
justificativa no DRM, autorizar a continuidade do financiamento, o que não ocorreu no caso
em tela, eis que a autora não comprovou qualquer motivo excepcional justificado para que
seu contrato aditado e não encerrado, limitou-se a Autora a afirmar que teve que lidar com a
gestação de um filho e o óbito de sua avó, nos semestres anteriores, no entanto ao assinar o
contrato a demandante anuiu aos termos dele contidos, como bem destacou o juízo.
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Portanto, não há como se considerar arbitrário ou ilegal o ato administrativo que
negou o aditamento do contrato de financiamento estudantil em decorrência do
baixo aproveitamento acadêmico da parte autora, haja vista o seu
rendimento acadêmico insuficiente, como demonstra o Histórico Escolar.

 

Vale lembrar que é inviável modificar, sem base legal, cláusulas contratuais
ajustadas em consonância com a lei. Sobre o tema, cito:

 

CIVIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
SUPERIOR (FIES). APROVEITAMENTOACADÊMICO INFERIOR A 75% NAS
DISCIPLINAS CURSADAS. CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO.

Inviável modificar, sem base legal, cláusulas ajustadas em consonância com a
lei. O Contrato de Financiamento Estudantil - FIES será encerrado caso
o aproveitamento acadêmico seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) nas disciplinas
cursadas, no último período letivo. Tal regra pode ser excepcionada diante de justificativa
plausível, em exame a cargo das autoridades que gerenciam o programa. Não cabe ao
Judiciário conceder a prorrogação do financiamento quando não há ilegalidade na aferição da
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA, quanto à benesse expressa
na Portaria MEC nº 15/2011. Não restou comprovada doença grave que justificasse, de modo
suficiente, o rendimento aquém do pactuado. Apelação desprovida. (TRF2, AC
201351021027412, Relator Desemb. Fed. GUILHERME COUTO, Fonte E-DJF2R -
Data::03/12/2014)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. ADITAMENTO. RENDIMENTO
INFERIOR A 75%.

 1. A autora firmou Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento
Estudantil - FIES nº 26.0131.185.0004662-00, em 06/09/2010, contendo previsão de que a
não obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% das disciplinas cursadas pela
financiada no último período letivo, acarreta o encerramento do financiamento (cláusula 18ª,
§ 2º, letra b).

2. No contrato, consta autorização para a Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento (CPSA) da IES, em caráter excepcional, manter a continuidade da
financiada no FIES, justificadamente (art. 18, § 3º).

 3. A Portaria Normativa nº 15/2011 do MEC, está em consonância com o
disposto no art. 26, I, da Portaria Normativa nº 02, de 31/03/08, do MEC, e não traz qualquer
novidade quanto ao percentual de aproveitamento acadêmico necessário para manutenção do
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financiamento estudantil (art. 23, I), mas tão somente limita a uma a possibilidade de
autorização de continuidade do financiamento em caso de aproveitamento acadêmico inferior
a 75%.

4. Em 2001, a autora teve deferida a manutenção do seu financiamento, ficando
consignada a expressa advertência da Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento do FIES (CPSA) de que posterior ocorrência de rendimento insatisfatório
sem justificativa excepcional importaria automática exclusão do programa, razão pela não
vislumbro presentes os requisitos autorizadores a justificar a manutenção do deferimento da
medida de urgência.

 5. As adversidades enfrentadas pela agravada, em princípio, não conferem
direito subjetivo à manutenção do financiamento, uma vez que a dificuldade financeira já
estava presente no momento da contratação e, como ressaltado pela CPSA, já foi considerada
por ocasião do ingresso no programa, além do fato de se aludir a meras situações cotidianas
que não são hábeis a justificar o afastamento do percentual de aproveitamento.

6. Ademais, o FIES tem por finalidade a prestação de financiamento para o
Ensino Superior àqueles que não possuem condições de arcar com os custos de formação. Por
certo, não se deve desconsiderar o fim público e social do referido financiamento, de modo
que deve ser deferido/mantido somente àqueles que preenchem os requisitos necessários.

 7. Agravo de instrumento provido. (TRF2, AG 235539, Relator Desemb. Fed.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, Fonte E-DJF2R - Data::02/04/2014)

 

Assim sendo, mantenho a sentença tal como lançada.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem
condenação em honorários, por se tratar de recorrente beneficiário de justiça gratuita, nos
termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo recursal, dê-se
baixa e remetam-se os autos ao juizado. É como voto. Publique-se. Intimem-se

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000354284v2 e do código CRC 7a297c05.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5005872-81.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLEVERALDO GUIDOLINI GRIPPA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA
CONCEDIDO POR TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE
BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DE
DANO MORAL.INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$10.000,00. ENUNCIADO 110 DAS
TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO POR MAIS DE SETE MESES. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face de sentença que julgou procedente o pedido, da seguinte forma: para condenar o réu
a pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por
danos morais. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar da data
dessa sentença. Após a correção, deverão ser acrescidos juros de mora de 1% ao mês, a contar
do evento danoso (31/05/2018), nos termos do art. 398 do CC.

 

 Alega o INSS que mero aborrecimento não configura danos morais. Aduz ainda
que não restou demonstrada a ocorrência de falha no serviço prestado, motivo pelo qual
sustenta que não deve haver de indenização por dano moral.

 

É o relatório.

VOTO

O recurso em questão insurge-se quanto à configuração de dano moral.

 

 É importante destacar que a questão objeto deste processo, responsabilidade
civil do Estado, é regida, primordialmente, pelo disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição
da República.
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Trata-se, no caso concreto, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, a qual
prescinde da caracterização da culpa. Para que se configure a responsabilidade civil do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), no caso em tela, faz-se necessária
apenas a comprovação da conduta ilícita do agente ou falha do serviço, o dano causado e o
nexo de causalidade entre a conduta e o dano perpetrado.

 

O conceito de dano moral que melhor se coaduna com a tábua axiológica
introduzida pela atual Constituição da República é o que o considera como lesão à dignidade
humana. Quanto à prova da ocorrência do dano moral suportado, deve ser considerada a
diferenciação que há entre o dano material e o dano moral. Aquele possui repercussão
externa, detectável por qualquer outro, além daquele que sofreu o prejuízo em questão.

 

 Portanto, basta a demonstração da conduta lesiva - impropriamente considerada
muitas vezes como sendo o dano - para que, levando em conta uma presunção apoiada na
razoabilidade e nas regras ordinárias de experiência, também esteja provada a dor, a angústia,
o constrangimento, enfim, o dano moral (dano in rei psa).

 

O dano moral afigura-se comprovado no caso em tela.

 

O autor vinha recebendo benefício previdenciário de auxílio-doença desde
janeiro de 2018, por força de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, mas em
31/05/2018 o INSS suspendeu seu benefício, sem explicitar qualquer motivo para o ocorrido,
bem como antes de ter sido proferida sentença de mérito pelo Juízo da Vara Única de João
Neiva/ES.

 

Entendo terem restados preenchidos todos os requisitos para a responsabilização
civil da autarquia previdenciária, uma vez que resta comprovado que o Autor se viu privado
de verba de natureza alimentar, pelo período de junho de 2018 a fevereiro de 2019, ou seja,
por mais de sete meses,

 

Ainda, restou comprovado que o Autor teve que contrair diversos empréstimos
bancários para honrar seus compromissos financeiros, uma vez que restou privado de seu
benefício sem qualquer justa causa.
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Quanto ao pedido de indenização por danos morais, forçoso reconhecer seu
cabimento, visto que a parte autora passou por verdadeira via crucis na seara
administrativa/judicial a fim de ter restabelecido seu auxílio-doença, quando, em verdade, o
referido benefício nunca deveria ter sido cancelado.

 

 Ademais, deve ser ressaltado o fato de que o autor é portador de uma doença
que já perdura desde meados de 2014, época da concessão do primeiro benefício
previdenciário. E foi exatamente neste momento delicado de sua vida que o autor se viu
desamparado pelo poder público, ao mesmo tempo em que não possuía força psicológica e de
trabalho para prover sua subsistência. Sim, realmente, o INSS não juntou um documento
sequer a respeito acerca do motivo de sua suspensão, o que dificulta os esclarecimentos
acerca da eventual recuperação ou não da capacidade laborativa do Autor.

 

 Nesse sentido, resta evidente que houve falha na prestação de serviço pelo
INSS, que resultou não somente em perdas materiais para o recorrido, como também lhe
causou angústia e sofrimento. Assim, pode-se considerar que o ato do INSS de cancelar o
benefício da parte autora foi suscetível de causar abalo à esfera moral e psíquica da mesma.

 

Desta forma, entendo correta a aplicação do dano moral. É importante destacar
que a análise administrativa a respeito do preenchimento das condições para a concessão ou
não do benefício não pode dar azo à configuração de danos morais caso a resposta seja
negativa, salvo, naturalmente, em casos escabrosos, de flagrante desrespeito à lei ou ao
segurado, como no caso em pauta.

 

Cumpre, portanto, a análise do valor atribuído a título de indenização. Esta
questão muito tem atormentado os julgadores diante da falta de parâmetros legais para
balizamento do montante a tornar o prejudicado indene.

 

 Neste ponto, cito as palavras de Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de
Responsabilidade Civil, “que, a respeito do arbitramento do dano moral leciona:
&quot;Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de
lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser
fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais
completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento
sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é
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sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o
juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”

 

 Assim, nenhum dos critérios acima deve ser tomado isoladamente.

Enunciado 8. “A quantificação da indenização por dano moral levará em
consideração, ainda que em decisão concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do
ofensor e as peculiaridades relevantes do caso concreto: I) dano moral leve - até 20 SM; II)
dano moral médio - até 40 SM; III) dano moral grave - até 80 SM”

 

No caso em tela, o magistrado estipulou o dano moral no valor de R$10.000,00
(dez mil reais), condizente com o dano moral de natureza média sofrido pela parte autora,
uma vez que se viu privada de verba alimentar por quase sete meses.

 

Desta feita, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

 

Voto por conhecer o Recurso da União e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000359717v2 e do código CRC ca0ebfcc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:23
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RECURSO CÍVEL Nº 5000156-98.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WALDIR DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tanto pelo autor como
pelo INSS em face do acórdão proferido por esta TR/ES que manteve a sentença por seus
próprios fundamentos.

O INSS, em suas razões de Evento 47, alega omissão com relação ao pedido
subsidiário de redução do valor do dano moral (para R$ 1.000,00). O autor, por sua vez, alega
contradição do acórdão ao aplicar os honorários sucumbenciais em seu desfavor, não obstante
o fato de que somente a autarquia teria recorrido da sentença.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu a sentença deveria ser mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, não assistindo,
portanto, razão ao INSS ao alegar omissão quanto ao seu pedido de redução da quantia
arbitrada. 

A discordância manifestada pela autarquia, ora embargante, trata-se, na
realidade, de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os
embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros
materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado,
uma vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. 

A respeito da contradição suscitada pelo autor, nota-se que o acórdão contém
erro material em sua parte dispositiva, devendo ser considerada apenas a condenação da
autarquia em honorários advocatícios. 

Voto por conhecer ambos os embargos de declaração e dar provimento apenas
ao recurso do autor, reconhecendo a contradição suscitada, nos termos da fundamentação, que
passa a integrar o julgado embargado. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384602v5 e do código CRC 1adf4e8c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5007421-63.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE CARLOS GOMES GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. ANÁLISE DE
BOA OU MÁ-FÉ. CARÁTER OBJETIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 

 

Trata-se de recurso interposto pelo Autor contra sentença que declarou a
possibilidade de desconto de valores recebidos indevidamente, efetuado sobre benefício
titularizado pela parte autora, aduzindo não existir boa-fé no recebimento.

 

O Autor aduziu que não sabia da percepção da pensão por morte instituída por
sua ex-cônjuge, Sra. Maria José Queiroz Subtil, em seu nome, pela 2ª. Ré, Karla Maria Subtil
Gomes, sua filha, no período de 15/12/2009 a 31/08/2011.

 

Assevera que a autarquia previdenciária, após o próprio Autor ter declarado que
já se encontrava separado de fato da instituidora há mais de 10 (dez) anos, além de ter
procedido com a suspensão do benefício de pensão por morte, começou a descontar os
valores recebidos indevidamente, no percentual de 30%, da aposentadoria por invalidez
recebida pelo Autor.

 

A sentença houve por julgar improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

 

“(...)Sem preliminares. Passo a decidir. Verifico que não merecem prosperar as
alegações autorais, uma vez que o autor,  de livre vontade, concedeu procuração à sua filha,
não havendo nenhum vício capaz de anular o ato. Assim, no momento em que o autor
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conferiu tal procuração, sua filha passou atuar como sua representante legítima, respondendo
o autor por todos os atos por ela cometidos, ex vi art. 675, CC.

Saliento que, por mais que os valores supostamente não tenham sido revertidos
diretamente para o autor, o autor deverá arcar com o ônus dos atos de sua filha, podendo
reclamar em ação regressiva em face dela, em caso de eventual abuso de direito, nos termos
do art. 679, CC.

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA  concedida em Evento 3, e JULGO
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

 

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar o entendimento uniforme do Tribunal de Contas da
União (TCU), esposado na Súmula nº. 106: "Súmula 106/TCU: O julgamento, pela
ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão, não implica por si só a
obrigatoriedade da reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até a data do
conhecimento da decisão pelo órgão competente".

 

Por essa decisão administrativa, entendeu-se que, pelo caráter alimentar dos
vencimentos e proventos, não se justifica a determinação para que se devolva ao erário os
valores percebidos de boa-fé. É um caso típico de aplicação do princípio da
proporcionalidade.

 

 Aqui o interesse público secundário da administração, relativo à reposição
do erário, sucumbe ao interesse público primário, decorrente da necessidade de bem-estar dos
administrados, sob a incidência do princípio da dignidade da pessoa humana. É que, se por
um lado, o valor retido pela administração é ínfimo em face da arrecadação federal, por outro,
é bastante significativo se considerada a remuneração mensal auferida pela parte autora, cujos
valores, por si só, já não são suficientes para sua subsistência de forma digna.

 

Contudo, não há dúvidas de que, por ocasião da concessão da pensão por morte
ao Autor houve declaração inverídica da existência de manutenção da relação matrimonial,
não sendo possível sustentar a existência de boa-fé, na medida em que a representante da
parte autora tinha total conhecimento acerca da separação de fato dos seus genitores, não
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sendo possível presumir que desconhecia a lei, sobretudo quando efetuou a denúncia
administrativa contra o próprio Autor. Não há censura, pois, ao desconto administrativo do
benefício.

 

 

Com efeito, somente caberá ao Recorrente tentar ressarcir o seu prejuízo
sofrido, caso comprova a sua boa-fé, em face de sua filha, na seara da Justiça Estadual.

 

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000349571v7 e do código CRC aa220ba6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:23
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RECURSO CÍVEL Nº 5010731-77.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: WALACE NASCIMENTO LUCIO (AUTOR)

RELATÓRIO

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXTRAVIO DE ENCOMENDA.ROUBO. FORTUITO
EXTERNO. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL DEVIDA EM RAZÃO DO PAGAMENTO PELO VALOR DA POSTAGEM.
RECURSO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

 

Recorre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da sentença em que foi
condenada no pagamento de indenização por danos material e moral em decorrência de
extravio de encomendas por roubo, nesses termos:

“(...) Pois bem. Do exame dos autos, verifico que a parte autora, na petição
inicial, indicou ter enviado uma encomenda, via SEDEX, postada em 27/10/2017, conforme
comprova o documento de rastreamento juntado no anexo 4 do evento 6, contudo, sem
sucesso, haja vista que 15 dias depois, por meio de resposta da ECT (através de e-mail – doc.
juntado no anexo 10 do evento 1), constatou que o objeto postado com código de rastreio
DV685239648BR havia sido roubado.

Em sua contestação, a ECT se limitou a sustentar que o caso de roubo de
encomendas seria excludente de sua responsabilidade, por tratar-se de "força maior" que
exclui o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor.

Ora, reconheço que o roubo/furto de encomendas é classificado como fortuito.
Entretanto, quando cotejado em face da ECT, caracteriza-se como fortuito interno, o que está
relacionado diretamente com risco do negócio na atividade fim da empresa. E o fortuito
interno não rompe o nexo de causalidade.

Inclusive destaco, por oportuno, que o roubo do objeto postal é fato
incontroverso, diante da própria documentação trazida pela ré (anexo 4 do evento 6).

Afastada, portanto, está a suposta causa excludente de responsabilidade, e
evidenciado o defeito na prestação do serviço público, em contraposição ao direito dos
consumidores/autores de exigir a sua perfeita qualidade e execução.
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Dano material. Não há nos autos nenhuma comprovação do conteúdo do objeto
postado pelo autor, tampouco houve por parte do autora a atribuição de valor declarado do
objeto postado. Outrossim, há apenas a comprovação do valor de postagem pago pelo autor
no importe de R$ 21,00, conforme indicado no documento juntado no anexo 8 do evento 1.

Nesse contexto, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido de reparação
por danos materiais, consistente apenas na devolução do valor da postagem, qual seja, o
importe de R$ 21,00.

Quanto ao dano moral, não foram comprovados os fatos alegados pelo autor
que pudessem caracterizar os danos alegados à sua imagem perante a sua filha, até porque,
volto a dizer, não há a comprovação do conteúdo do objeto postado/roubado, ou até mesmo
fatos mais graves que caracterizem grave ofensa à sua honra subjetiva ou objetiva em função
do extravio/roubo. Trata-se de ocorrência desagradável, mas que está relacionada com os
riscos naturais do envio de mercadorias via Correios. Estaria predisposto, então, a indeferir o
dano moral. Entretanto, vejo que o autor foi obrigada a acionar o Poder Judiciário para ver
indenizado seu prejuízo por um fato que sequer foi questionado pela ré. A meu ver, creio que
a solução poderia ter se dado ainda na esfera administrativa, sem a necessidade de se
movimentar a imensa máquina Judiciária. São posturas como essa que aumentam a
litigiosidade e dificultam a prestação jurisdicional. 

Sendo assim, entendo cabível a aplicação de indenização por danos morais,
como forma de sanção pelo ato ilícito praticado pela ré, isto é, levando em consideração o
aspecto punitivo desta condenação, de forma a estimular a ECT a aprimorar seus serviços
com o intuito de oferecer um atendimento mais condizente com as normas estabelecidas no
Código de Defesa do Consumidor. Creio que tipifica-se ao caso a tese do “Desvio Produtivo
do Consumidor” para justificar a aplicação do dano moral com viés unicamente punitivo.

A tese em tela é de autoria do Advogado capixaba Marcos Dessaune, que
começou a desenvolvê-la no ano de 2007, e culminou no lançamento da obra
intitulada Desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado (Editora
Revista dos Tribunais), no ano de 2011. Segundo o autor, “o desvio produtivo caracteriza-se
quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu
tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida —
para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável”.

Dispositivo

Diante do exposto:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de danos
materiais, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a ECT a pagar ao autor o
importe de R$ 21,00 (vinte e um reais), a título de devolução do valor da postagem;

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de danos morais,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a ECT a pagar ao autor o montante de R$
1.000,00 (um mil reais).
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Ambos os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (o dano
material a contar da postagem – 27/10/2017; o dano moral a contar da data desta sentença).
Após a correção, ambos os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
contar do extravio/roubo – 31/10/2017  (art. 398 do CC). (...)”

 

Alega a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no recurso, em síntese,
que o roubo das encomendas caracteriza fortuito externo, de modo a afastar o pagamento da
indenização em que foi condenada, nos termos da jurisprudência da TNU e do STJ.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

 É incontroverso nos autos o extravio da encomenda enviada pelo autor, em
razão de o objeto ter sido roubado.

 

Em caso de extravio de encomenda em decorrência de roubo, fortuito externo,
afasta-se o dever da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de indenizar, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CORREIOS. ROUBO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
EXCLUSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR.

1. A empresa de Correios é de natureza pública federal, criada pelo Decreto Lei
n. 509/69, prestadora de serviços postais sob regime de privilégio, cuja harmonia com a
Constituição Federal, em parte, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADPF n. 46/DF, julgada em 5.8.2009, relator para acórdão Ministro Eros Grau.
Os Correios são, a um só tempo, empresa pública prestadora de serviço público em sentido
estrito, e agente inserido no mercado, desempenhando, neste caso, típica atividade econômica
e se sujeitando ao regime de direito privado.

2. Destarte, o caso dos autos revela o exercício de atividade econômica típica,
consubstanciada na prestação de serviço de “recebimento/coleta, transporte e entrega
domiciliar aos destinatários em âmbito nacional” de “fitas de vídeo e/ou material promocional
relativo a elas”, por isso que os Correios se sujeitam à responsabilidade civil própria das
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transportadoras de carga, as quais estão isentas de indenizar o dano causado na hipótese de
força maior, cuja extensão conceitual abarca a ocorrência de roubo das mercadorias
transportadas.

3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero
fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se
contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é
fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no
sistema de responsabilidade civil objetiva.

4. Com o julgamento do REsp. 435.865/RJ, pela Segunda Seção, ficou
pacificado na jurisprudência do STJ que, se não for demonstrado que a transportadora não
adotou as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui
motivo de força maior a isentar a sua responsabilidade. 5. Recurso especial provido. (STJ;
RESP 976564; Relator: Luís Felipe Salomão, Quarta Turma; publicação em DJE de
23/10/2012.)

 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE MERCADORIA POSTADA. FORÇA
MAIOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DO STJ. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incidente de Uniformização interposto pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT em face de acórdão da 2ª Turma Recursal de Minas Gerais que, mantendo a
sentença de primeiro grau, a condenou a indenizar o autor, na diferença entre o que havia
recebido da referida empresa a título de ressarcimento pela não entrega de uma câmera digital
e o efetivo valor da mercadoria postada.

2. Aduz a recorrente, em síntese, que o entendimento da 2ª Turma Recursal de
Minas Gerais diverge do entendimento dominante no STJ, no sentido de que o roubo da
mercadoria transportada exclui a responsabilidade do transportador, por constituir motivo de
força maior.

3. O incidente foi conhecido na origem por reconhecer o d. Presidente da 2ª TR-
MG caracterizado o dissídio.

4. O incidente merece, de fato, ser conhecido uma vez que anexado aos autos o
inteiro teor de acórdão do STJ, com indicação da fonte, do qual se extrai a alegada
divergência, tendo sido a matéria controvertida impugnada tanto na contestação quanto nas
razões do recurso ordinário.

5. Quanto ao mérito do incidente, razão assiste à recorrente, uma vez que o
entendimento hoje dominante no STJ é mesmo de que o roubo da mercadoria transportada
constitui motivo de força maior, para excluir a responsabilidade do transportador por eventual
indenização relativa a esse fato, uma vez demonstrado que este tomou as precauções e
cautelas a que se acha obrigado. Confira-se, pois: Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL.
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RECURSO ESPECIAL. CORREIOS. ROUBO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. 1. A empresa de Correios
é de natureza pública federal, criada pelo Decreto-lei n. 509/69, prestadora de serviços postais
sob regime de privilégio, cuja harmonia com a Constituição Federal, em parte, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 46/DF, julgada em
5.8.2009, relator para acórdão Ministro Eros Grau. Os Correios são, a um só tempo, empresa
pública prestadora de serviço público em sentido estrito, e agente inserido no mercado,
desempenhando, neste caso, típica atividade econômica e se sujeitando ao regime de direito
privado. 2. Destarte, o caso dos autos revela o exercício de atividade econômica típica,
consubstanciada na prestação de serviço de - recebimento/coleta, transporte e entrega
domiciliar aos destinatários em âmbito nacional - de “fitas de vídeo e/ou material
promocional relativo a elas”, por isso que os Correios se sujeitam à responsabilidade civil
própria das transportadoras de carga, as quais estão isentas de indenizar o dano causado na
hipótese de força maior, cuja extensão conceitual abarca a ocorrência de roubodas
mercadorias transportadas. 3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do
gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se
contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é
fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no
sistema de responsabilidade civil objetiva. 4. Com o julgamento do REsp. 435.865/RJ, pela
Segunda Seção, ficou pacificado na jurisprudência do STJ que, se não for demonstrado que a
transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de
carga constitui motivo de força maior a isentar a sua responsabilidade. 5. Recurso especial
provido. (STJ - 4ª T. REsp 976564/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão; DJe: 23/10/2012) os
grifo não são do original.

6. No caso dos autos não foi alegado pelo autor, ora recorrido, que a ECT tenha
negligenciado o dever de precaução e cautela no transporte da mercadoria que lhe foi
confiada.

7. Assim, não subsistindo dúvida de que, ao tempo em que o acórdão recorrido
foi prolatado (14/06/2012) já era dominante na Corte Superior o entendimento quanto à
excludente do dever de indenizar, mister reconhecer que razão assiste à ECT.

8. Ante o exposto CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Incidente de
Uniformização para, fixando a tese de que o roubo da mercadoria transportada constitui
motivo de força maior, a exonerar o transportador da responsabilidade civil respectiva, uma
vez demonstrado que não se descurou do dever de cautela no transporte da mercadoria, e para
reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial.

9. Julgamento realizado de acordo com o art. 7º, VII, a, do RITNU, servindo
como representativo de controvérsia. É como voto. (Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais; PEDILEF 200838007328493; Relator: Juiz
Federal Paulo Ernane Moreira Barros; publicação em DOU de 20/9/2013, págs. 142/188.)
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No caso dos autos, a parte autora deixou de optar pelo serviço adicional de
postagem com a declaração do conteúdo e seu respectivo valor. Ausentes, portanto, os
referidos dados dos objetos postados não há como se saber efetivamente quais eram aludidos
bens havidos na correspondência extraviada.

 

O valor do conteúdo da encomenda subtraída deve ser comprovado por aquele
que alega o prejuízo, no caso a parte autora, todavia, a produção de aludida prova torna-se
impossível para ambas as partes na medida em que não houve a declaração quando da
postagem do bem.

 

Destarte, o ressarcimento de postagem com tais características, em caso de
extravio da correspondência, é tarifado de acordo com o pactuado quando da contratação do
serviço, não guardando relação com o valor intrínseco da encomenda. Nesses termos, uma
vez extraviado o pacote, a indenização devida ao cliente torna-se apenas do preço postal
pago, bem como do valor do seguro obrigatório.

 

 Resta cristalino, assim, que a indenização a título de danos materiais devido à
parte autora corresponde ao valor ofertado pela ECT, no montante de R$ 21,00, em
decorrência da falha na prestação de serviço, sendo indevida, portanto, a restituição do valor
requerido na inicial.

 

 No caso dos autos, considerando que a atividade exercida
pela ECT corresponde ao transporte de encomendas, incide a excludente de responsabilidade
motivo de força maior, caracterizado pelo roubo noticiado nos autos.

 

De fato, a jurisprudência do STJ e da TNU é pacífica no sentido de que, se não
for demonstrado que a transportadora deixou de adotar as cautelas que razoavelmente dela se
poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a isentar a sua
responsabilidade, o que é aplicável à ECT. (STJ 4ª T. REsp 976564/SP, Rel. Min. Luiz Felipe
Salomão; DJe: 23/10/2012; TNU - PEDILEF 200838007328493, Rel. Juiz Federal Paulo
Ernane Moreira Barros; DOU 20/09/2013).

Portanto, excluo da condenação o dever de indenizar por danos morais.
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O pagamento de indenização por dano material, em caso de roubo de
encomendas, está previsto na própria página dos Correios na internet:
(https://www.correios.com.br/para-voce/precisa-de-ajuda/o-que-fazer-se-sua-
encomenda-nao-chegou)

 

No mais, não obstante a relevância das razões recursais apresentadas, o fato é
que todas as questões suscitadas pelas partes foram corretamente apreciadas pelo Juízo de
Primeiro Grau, pelo que confirmo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

 

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para excluir
da condenação o dever de indenizar em danos morais, mantendo a condenação consistente na
devolução dos valores postais pagos de R$21,00.

 

Sem condenação em honorários advocatícios, por não ser hipótese de recorrente
vencido.

 

Com base em tais fundamentos, conheço do recurso interposto pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença
recorrida e julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por dano moral,
mantida, no mais, a sentença, ainda que por outro fundamento jurídico.

 

Vencedora a recorrente, ainda que em parte, não há condenação em honorários
advocatícios e em custas processuais, nos termos do art. 55, caput, segunda parte, da Lei
9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001.

 

Voto por conhecer o Recurso da ECT e dar-lhe parcial provimento para julgar
improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000354148v2 e do código CRC 423c8bcd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:23
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RECURSO CÍVEL Nº 5000800-41.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO  e do BANCO DO BRASIL S/A
em que se pretende indenização por danos materiais e morais, sob alegação de desfalque na
conta PIS/PASEP ao longo dos anos, tanto pela desvalorização do numerário em razão da não
aplicação de índices de correção monetária e de juros, como também pela alegação de débitos
indevidos na conta individual, de origem desconhecida, sem a participação do autor.

Decisão de Evento 3 deferindo o benefício da AJG.

Sentença de Evento20 extinguindo o processo sem resolução de mérito por
entender que a UNIÃO não constitui parte legítima para figurar no polo passivo desta ação.

Recorreu a parte autora aduzindo que a União é parte legítima para figurar como
ré no polo passivo desta ação, que os índices aplicados não obedeceram a critérios legais,
visto que resultaram em valores irrisórios, e que houve saques indevidos sob a denominação
"PGTO rendimento FOPAG". Pugna, ao final, pela  indenização por danos materiais e
morais (Evento 30). 

Contrarrazões da parte contrária (Evento 35 e Evento 37). 

VOTO

Inicialmente, reconhece-se a legitimidade da UNIÃO para figurar no polo
passivo da ação, que tem como objeto a correção monetária de saldo do PIS/PASEP, bem
como alegação de desfalques, tendo em vista que é a UNIÃO o ente federativo que detém a
atribuição de gestão do aludido fundo. Neste sentido, transcrevam-se os seguintes julgados: 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO
ECONÔMICO. PIS/PASEP. CONTAS INDIVIDUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO PELA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL. INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS Nº 4.751/03, 78.276/76, 84.129/79
E 93.200/86. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDOS. 1. Deve ser reconhecida a legitimidade
passiva da união nos processos que tem como objeto a correção monetária das contas
individuais do PIS e do PASEP, haja vista que é este ente federativo que detém a atribuição
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de gestão do aludido fundo. 2. O artigo 7º. § 6º, do Decreto nº 4.751/03, Decreto nº 78.276/76,
com redação dada pelo Decreto nº 84.129/79 e pelo Decreto nº 93.200/86, delimitam a
Procuradoria da Fazenda Nacional como representante judicial da União para as questões
atinentes ao Fundo PIS/PASEP. 3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é
assente em reconhecer que para a correção monetária das contas individuais do PIS/PASEP o
prazo prescricional a ser adotado é o do Decreto nº 20.910/32. 4. A presente demanda foi
ajuizada em 03.07.1997, razão pela qual todo o crédito pretendido nos presentes autos
(correção de junho de 1987, janeiro de 1989 e maço e abril de 1990) encontra-se fulminado
pela prescrição. 5. Recurso de apelação da União parcialmente provido; e, recurso de
apelação adesivo dos autores desprovido. (TRF3, AC 0008375-67.2001.4.03.6100, Relator(a)
DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, Data
07/06/2017)

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença terminativa, proferida em ação
especial cível, na qual se pleiteia a correção monetária do saldo de conta do PASEP. A r.
sentença entendeu que a União seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda
e declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a causa. O
recurso inominado ora interposto se propõe a combater a sentença terminativa. Ocorre que o
cabimento do recurso inominado, no juizado especial federal, é restrito às sentenças
definitivas, consoante o art. 5º. da Lei nº 10.259/2001: "Art. 5o. Exceto nos casos do art.
4o,somente será admitido recurso de sentença definitiva". Contudo, tratando-se de sentenças
terminativas com caráter definitivo, admite-se o conhecimento do recurso, pois a sua negativa
implicaria denegação da prestação jurisdicional, tornando algumas decisões irrecorríveis e
incorrigíveis. Esse caráter definitivo refere-se àquelas sentenças que impedem o reajuizamento
da causa, como ocorre nos casos de reconhecimento da coisa julgada, perempção e
litispendência, por exemplo. Os casos de extinção por falta de documentos, inépcia, falta de
pressupostos processuais, dentre outros, tornam incabíveis a via recursal, porquanto não existe
prejuízo no ajuizamento de uma nova ação. Com efeito, o Banco do Brasil é responsável pela
gestão das operações do depósito do PASEP e pelo pagamento de seu abono, nos termos do
art. 9º-A da Lei nº 7.998/90. Contudo, considerando que a discussão envolve os índices de
correção monetária do saldo do PASEP e, sendo o banco mero gestor do saldo, é cabível a
legitimação da União em tal demanda. Senão, vejamos os seguintes precedentes: PASEP.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMILITUDE COM O FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
DOS PLANOS GOVERNAMENTAIS. IPC. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO COLENDO STF. 1. A União tem legitimidade
para figurar no pólo passivo das ações em que se pleiteia a correção dos saldos do PASEP,
tendo em vista que àquela compete a gestão desta contribuição. 2. A analogia funda-se no
princípio da igualdade jurídica, encerando aplicação justa da lei. Tratando-se de espécies
semelhantes aplicam-se normas semelhantes. 3. Similitude de finalidades entre o PASEP e o
FGTS. Fundos em prol dos servidores e particulares. 4. A correção monetária do saldo do
PASEP deve obedecer o mesmo tratamento conferido ao FGTS. Aplicação do princípio ubi
eadem ibi dispositivo que se resume em atribuir à hipótese nova os mesmos motivos e o mesmo
fim do caso contemplado pela norma existente. 5. "Funda-se a analogia (...) no princípio de
verdadeira justiça, de igualdade jurídica, o qual exige que as espécies semelhantes sejam
reguladas por normas semelhantes." (Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Aplicação do
Direito", Forense, 1998, p. 208-210) 6. A atualização monetária não se constitui em um plus,
mas, tão-somente, na reposição do valor real da moeda, sendo o IPC o índice que melhor
reflete a realidade inflacionária. 7. O STF decidiu que não há direito à atualização monetária
dos saldos do FGTS referentes aos Planos "Bresser" (junho/87 - 26,06%), "Collor I" (maio/90-
7,87%) e "Collor II" (fevereiro/91- 21,87%) (RE nº 226855/RS, j. em 31/08/2000 - DJU
12/09/2000). 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que são
devidos, para fins de correção monetária dos saldos do FGTS, os percentuais dos expurgos
inflacionários verificados na implantação dos Planos Governamentais "Verão" (janeiro/89 -
42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -,
junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e "Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% -
março/91). 9. Súmula nº 210/STJ: "A ação de cobrança das contribuições do FGTS prescreve
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em (30) trinta anos". 10. Recurso especial a que se nega provimento. (RESP 200400021720,
LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:30/09/2004 PG:00227) PASEP.
LEVANTAMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. A UNIÃO FEDERAL é parte legítima
para figurar no pólo passivo de ações que tenham por objeto o levantamento de valores
depositados em contas de PIS e PASEP. (PEDILEF 200235007019694, MARIA DIVINA
VITORIA, TNU - Turma Nacional de Uniformização, DJGO 14/10/2002.) Reconheço, pois, a
legitimidade passiva da União para integrar o polo passivo da demanda, assim como a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Ante o exposto, voto pela
anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o
processo retome seu curso regular, com a produção de provas, bem como a prolação de nova
sentença. Sem honorários advocatícios, pois não houve recorrente vencido. É como voto.

Decisão

Vistos e relatados, decide a TERCEIRA TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais Federais,
por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA, nos termos da fundamentação supra.

(3ªTR, TRF 4, RI 0502411-07.2017.4.05.8303, Relator(a) Joaquim Lustosa Filho, Data
13/12/2017)

Por oportuno, verifica-se que a causa encontra-se apta para julgamento, pois
versa sobre matéria eminentemente de direito e já foram acostados aos autos documentos
suficientes para a regularidade formal do processo e formação da convicção deste órgão
julgador (regular citação, apresentação de contestação, sentença e recurso); desse modo,
passa-se à apreciação do recurso inominado interposto pela parte autora, nos termos do art.
1.013, §3º, I, do CPC, convindo anotar, ainda, que, de acordo com o Enunciado nº 54 do
FONAJEF, o antigo art. 515 e parágrafos do CPC interpretam-se ampliativamente no âmbito
das Turmas Recursais, em face dos princípios que orientam o microssistema dos Juizados
Especiais Federais.

Acerca da matéria, observa-se que a contribuição para o Programa de Formação
do Patrimônio do Serviço Público (PASEP) foi instituída pela Lei Complementar n° 8/1970,
com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio (arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP, que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988, o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de
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dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste
artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de
casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário
mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS/PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988, o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção
monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo INPC-IBGE e
juros de 1% ao mês). Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto
índice de correção monetária das contas, conforme art. 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da
remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP:

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a
partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no
8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que
alude o art. 8º desta Lei.

Assim, possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é
indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.
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Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 (juros de 3% ao ano), conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Quanto à alegação de desfalques, observa-se que, de acordo com a sistemática
do PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG”
significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta
corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices
legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de
reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha
de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do própria parte autora e,
por esse motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.

Destaca-se ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP da
parte autora são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida
no art. 4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes
passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor
corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP,
deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja
indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo,
indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta
individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c
do art. 3º.

§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado,
ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas
individuais.

Conclui-se, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser
sacado da inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de
erro na atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.
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No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação
indevida por terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido
verificado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em
folha de pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.

Diante de todo o exposto, mostra-se manifestamente improcedente a pretensão
inicial. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e dar-lhe parcial provimento para
conhecer do mérito da ação, julgando, porém, improcedente a pretensão inicial, nos termos da
fundamentação. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da AJG (Evento 3). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000361233v5 e do código CRC b30490b4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5001710-65.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORGE LUIS GOBBI (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO  e do BANCO DO BRASIL S/A
em que se pretende indenização por danos materiais e morais, sob alegação de desfalque na
conta PIS/PASEP ao longo dos anos, tanto pela desvalorização do numerário em razão da não
aplicação de índices de correção monetária e de juros, como também pela alegação de débitos
indevidos na conta individual, de origem desconhecida, sem a participação do autor.

Decisão de Evento 3 deferindo o benefício da AJG (mantida a gratuidade na
sentença).

Sentença de Evento 20 extinguindo o processo sem resolução de mérito em
favor do Banco do Brasil S/A, por ilegitimidade passiva, e pronunciando a prescrição da
pretensão inicial, nos termos do art. 1° do Decreto-Lei n. 20.910/1932. 

Recorreu a parte autora aduzindo que o Banco do Brasil S/A é parte legítima
para figurar como ré no polo passivo desta ação, que os índices aplicados não obedeceram a
critérios legais, visto que resultaram em valores irrisórios, que houve saques indevidos sob a
denominação "PGTO rendimento FOPAG" e que não se aplica a prescrição quinquenal nos
termos decididos, pois o prazo deve iniciar a partir da ciência da lesão. Pugna, ao final, pela 
indenização por danos materiais e morais (Evento 29). 

Contrarrazões da União de Evento 35 e contrarrazões do Banco do Brasil S/A
de Evento 36. 

VOTO

Inicialmente, reconhece-se a legitimidade tanto da UNIÃO como do Banco do
Brasil S/A (responsável pela gestão das operações do depósito do PASEP e pelo pagamento
de seu abono, nos termos da Lei n. 7.998/1990) para figurar no polo passivo da ação, que tem
como objeto a correção monetária de saldo do PIS/PASEP, bem como alegação de desfalques.
Nesse sentido, transcreva-se o seguinte julgado: 

(...) Com efeito, o Banco do Brasil é responsável pela gestão das operações do depósito do
PASEP e pelo pagamento de seu abono, nos termos do art. 9º-A da Lei nº 7.998/90. Contudo,
considerando que a discussão envolve os índices de correção monetária do saldo do PASEP
e, sendo o banco mero gestor do saldo, é cabível a legitimação da União em tal demanda.
Senão, vejamos os seguintes precedentes: 
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PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMILITUDE COM O FGTS. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS GOVERNAMENTAIS. IPC. INCIDÊNCIA.
LEGITIMIDADE DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO COLENDO
STF. 1. A União tem legitimidade para figurar no pólo passivo das ações em que se pleiteia a
correção dos saldos do PASEP, tendo em vista que àquela compete a gestão desta
contribuição. 2. A analogia funda-se no princípio da igualdade jurídica, encerando aplicação
justa da lei. Tratando-se de espécies semelhantes aplicam-se normas semelhantes. 3.
Similitude de finalidades entre o PASEP e o FGTS. Fundos em prol dos servidores e
particulares. 4. A correção monetária do saldo do PASEP deve obedecer o mesmo tratamento
conferido ao FGTS. Aplicação do princípio ubi eadem ibi dispositivo que se resume em
atribuir à hipótese nova os mesmos motivos e o mesmo fim do caso contemplado pela norma
existente. 5. "Funda-se a analogia (...) no princípio de verdadeira justiça, de igualdade
jurídica, o qual exige que as espécies semelhantes sejam reguladas por normas semelhantes."
(Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Forense, 1998, p. 208-210) 6.
A atualização monetária não se constitui em um plus, mas, tão-somente, na reposição do valor
real da moeda, sendo o IPC o índice que melhor reflete a realidade inflacionária. 7. O STF
decidiu que não há direito à atualização monetária dos saldos do FGTS referentes aos Planos
"Bresser" (junho/87 - 26,06%), "Collor I" (maio/90-7,87%) e "Collor II" (fevereiro/91-
21,87%) (RE nº 226855/RS, j. em 31/08/2000 - DJU 12/09/2000). 8. O Superior Tribunal de
Justiça firmou jurisprudência no sentido de que são devidos, para fins de correção monetária
dos saldos do FGTS, os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação
dos Planos Governamentais "Verão" (janeiro/89 - 42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor
I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -, junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e
"Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% - março/91). 9. Súmula nº 210/STJ: "A ação de
cobrança das contribuições do FGTS prescreve em (30) trinta anos". 10. Recurso especial a
que se nega provimento. (RESP 200400021720, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ
DATA:30/09/2004 PG:00227) 

PASEP. LEVANTAMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. A UNIÃO FEDERAL é parte
legítima para figurar no pólo passivo de ações que tenham por objeto o levantamento de
valores depositados em contas de PIS e PASEP. (PEDILEF 200235007019694, MARIA
DIVINA VITORIA, TNU - Turma Nacional de Uniformização, DJGO 14/10/2002.) 

Reconheço, pois, a legitimidade passiva da União para integrar o polo passivo da demanda,
assim como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Ante o exposto,
voto pela anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de
que o processo retome seu curso regular, com a produção de provas, bem como a prolação de
nova sentença. Sem honorários advocatícios, pois não houve recorrente vencido. É como
voto. (3ªTR, TRF 4, RI 0502411-07.2017.4.05.8303, Relator(a) Joaquim Lustosa Filho, Data
13/12/2017)

Acerca da matéria, observa-se que a contribuição para o Programa de Formação
do Patrimônio do Serviço Público (PASEP) foi instituída pela Lei Complementar n° 8/1970,
com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio (arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP, que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.
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Com a Constituição Federal de 1988, o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste
artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de
casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário
mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS/PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988, o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.
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No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção
monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo INPC-IBGE e
juros de 1% ao mês). Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto
índice de correção monetária das contas, conforme art. 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da
remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP:

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a
partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no
8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que
alude o art. 8º desta Lei.

Assim, possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é
indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 (juros de 3% ao ano), conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Quanto à alegação de desfalques, observa-se que, de acordo com a sistemática
do PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG”
significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta
corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices
legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de
reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha
de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do própria parte autora e,
por esse motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.

Destaca-se ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP da
parte autora são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida
no art. 4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes
passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor
corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP,
deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja
indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo,
indisponíveis por seus titulares.

(...)
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§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta
individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c
do art. 3º.

§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado,
ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas
individuais.

Conclui-se, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser
sacado da inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de
erro na atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.

No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação
indevida por terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido
verificado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em
folha de pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.

Diante de todo o exposto, mostra-se manifestamente improcedente a pretensão
inicial. E, com a manifesta improcedência da pretensão inicial, não remanesce interesse
recursal contra a parte da sentença que pronuncia a prescrição quinquenal. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e negar-lhe
provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da AJG (Evento 3). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378792v3 e do código CRC 25519e7d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 5001523-57.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO CARLOS CIBIEN (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN (RÉU)

RELATÓRIO

FINANCIAMENTO RURAL. SEGURO GARANTIDO PELO
PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO).
COMPROVAÇÃO DE QUE A RECEITA DE PRODUTIVIDADE OBTIDA FOI
SUPERIOR AO VALOR ENQUADRADO. AUSENCIA DE DIREITO DO AUTOR À
COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora contra a sentença
que julgou improcedente os pedidos relativos à liquidação do sinistro, por meio do pagamento
da indenização do seguro, com total quitação do financiamento objeto do contrato nº
080.628.456; a.1) estorno do valor pago para a quitação do financiamento dando ao Autor
condições de saldar dívidas com terceiro; b) nulidade do acordo celebrado entre o Banco do
Brasil e o Autor para adimplemento da dívida e estorno dos valores pagos; c) a confirmação,
por sentença, da tutela antecipada requerida; d) condenação do Requerido ao pagamento do
valor do contrato celebrado nº 080.628.456 pela cobertura do seguro contratado PROAGRO
MAIS com as correções e mora; e) indenização por danos morais.

 

 

O Recorrente alega, em suas razões recursais, que, preliminarmente, requer a
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante à não realização de audiência de
instrução e julgamento, para comprovação dos fatos alegados pelo Autor. No mérito, “a
reforma da sentença sobre a decisão que reconhece o ‘Valor das deduções superior à base de
cálculo’. Haja vista, que os dados não correspondem à realidade fática e que contradiz com
o relatório do Recorrido, levando em conta que os trabalhadores rurais, assim como os
demais trabalhadores, não laboram apenas para liquidar dívidas, mas como é óbvio, também
subsiste a necessidade natural de viver”.

 

Dispensado o relatório. Passo a decidir.

VOTO
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Preliminarmente, afasto a existência de nulidade na sentença ora recorrida, por
cerceamento de defesa, uma vez que os fatos, que o Autor almeja comprovar através da
produção da prova testemunhal, já são incontroversos.

 

Com efeito, não há dúvidas acerca da existência de estiagem na região de
Colatina/ES, no período alegado na inicial, conforme os documentos apresentados pelo
Autor, em especial os oficiais emitidos pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES,
evento este que não foi impugnado em nenhum momento pelo Recorrido.

 

Outrossim, cumpre ressaltar que a celeuma jurídica resta adstrita ao direito do
Autor à cobertura securitária ou não, em razão do valor enquadrado de R$15.057,30, em
novembro de 2014, e a receita apurada pelo BACEN, no valor de R$21.476,00, que será
analisado a seguir.

 

Inicialmente, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO)
destina-se a exonerar o produtor rural de obrigações financeiras relativas a operações de
crédito rural, cuja liquidação venha a ser dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais,
pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos, e plantações, na forma do que dispõem os
artigos 1º e 4º da Lei 5.969/73 e 59 da Lei 8.171/91.

 

Nos termos das normas de regência acima citadas, o BACEN desempenha as
funções de administrador do Programa, tais como elaborar normas, fiscalizar a execução do
programa, gerir recursos, etc. Já os agentes do PROAGRO são as instituições financeiras,
responsáveis pelas contratações, cobrança do valor adicional para cobertura do PROAGRO,
conduzir os procedimentos de sinistro, examinando e julgando os pedidos de cobertura
apresentados pelos beneficiários.

 

         No mérito, o Recorrente não trouxe qualquer alegação que pudesse afastar
as conclusões emanadas da sentença ora recorrida acerca da inexistência do direito à
cobertura, nos seguintes termos:

“(...)O autor alega ter acessado a linha de custeio do PRONAF (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e ter retirado no mês de novembro 2014
um valor DE R$ 15.057,30 (QUINZE MIL CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA
CENTAVOS).

Afirma que, juntamente com o empréstimo, aderiu ao seguro PROAGRO MAIS
- Programa de Garantia de Atividade Agropecuária.
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Alega que a região onde se encontra sua lavoura sofreu muito com a seca e que
sua produção teria ficado comprometida em 50% após a apuração da colheita.

No entanto, segundo o autor, seu pedido de pagamento do capital segurado teria
sido negado indevidamente.

Nos termos do artigo 65-A da Lei n.º 8.171/91, o Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar - PROAGRO Mais, operado no âmbito do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), foi criado com o objetivo de
assegurar ao agricultor familiar, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, a
exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio ou de
parcelas de investimento, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos
naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações.

Sua administração, conforme disposto no artigo 66 do aludido diploma legal, foi
atribuída ao Banco Central do Brasil, conforme normas, critérios e condições definidas pelo
Conselho Monetário Nacional, as quais se encontram inseridas no Manual de Crédito Rural –
MCR.

De acordo com o aludido manual, itens 16-2-14-b e 16-2-18, a vigência do
amparo do PROAGRO, na operação contratada pelo autor, inicia-se com o débito do
adicional na conta vinculada à operação e encerra-se com o término da colheita, somente
havendo direito à cobertura quando comprovada a ocorrência de perdas por causa amparada
na vigência do programa.

Pois bem.

A discussão central do presente processo refere-se ao direito à cobertura
securitária contratada pelo autor junto ao programa PROAGRO MAIS.

A priori, cumpre destacar um dos motivos para o indeferimento do pedido do
autor na via administrativa foi: “VALOR DAS DEDUÇÕES SUPERIOR A BASE DE
CÁLCULO DA COBERTURA” (Evento 1, OUT47, Página 1).

Prosseguindo, destaco o que prevê o MCR 16-5-10, que traz a regulamentação
sobre as deduções que devem ser feitas no momento do cálculo da cobertura do seguro
PROAGRO:

10 - Apura-se o limite da cobertura deduzindo-se da base de cálculo da
cobertura os valores a seguir relacionados, observado o disposto na Seção 16-1, quanto ao
pressuposto de que os recursos próprios presumem-se aplicados proporcionalmente às
parcelas de crédito: (Res 3.544)

a) das perdas decorrentes de causas não amparadas; (Res 3.544)

b) das parcelas não liberadas do crédito enquadrado; (Res 3.544)
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c) dos recursos próprios proporcionais às parcelas indicadas na alínea
anterior; (Res 3.544)

d) das parcelas de crédito liberadas e não aplicadas nos fins previstos e/ou não
amparadas, acrescidas dos respectivos encargos financeiros na forma prevista na Seção 16-
1: (Res 3.544)

I - em decorrência da redução de área ou, no caso de plantio de toda a extensão
financiada, da falta de aplicação de insumos ou da realização de serviços previstos no
orçamento; (Res 3.544)

II - relativamente à área onde não houve transplantio ou emergência da planta
no local definitivo; (Res 3.544)

e) dos recursos próprios proporcionais às parcelas indicadas na alínea
anterior; (Res 3.544)

f) das receitas geradas pelo empreendimento; (Res 3.544)

g) no caso de empreendimento não financiado: (Res 3.544)

[...] (grifos acrescidos)

Destaco o que constou do relatório de comprovação de perdas (Evento 1,
OUT42, Página 1):

 (...)

O contrato (Evento 1, CONTR22), por sua vez, prevê como valor do crédito
concedido o montante de R$ 15.057,30 (quinze mil e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

Com base nessas informações, é possível concluir que, conquanto a lavoura de
café não tenha produzido de forma costumeira e esperada devido a problemas climáticos,
houve aproveitamento da lavoura, que gerou uma produção aproximada de 4.606kg (quatro
mil e seiscentos e seis quilos).

Acrescento que foi o próprio autor quem juntou o relatório de comprovação de
perdas, sem que haja qualquer outro documento que aponte perda maior que aquela apontada
naquele documento.

Dessa forma, concluo que a dedução de que trata o MCR 16-5-10 efetivamente
superou a base de cálculo da cobertura em mais de 100% (cem por cento), de forma que o
motivo do indeferimento do pedido de pagamento do seguro (“VALOR DAS DEDUÇÕES
SUPERIOR A BASE DE CÁLCULO DA COBERTURA”) não padece de nenhuma
irregularidade, pois, de fato, inexiste direito ao pagamento do seguro.
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Por fim, concluo que não há qualquer dano ao autor, provocado pela instituição
bancária ré, a ser reparado, razão pela qual não procede o pedido de indenização por danos
morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO quanto ao pedido de “nulidade do acordo celebrado entre o Banco do Brasil e o
Autor para adimplemento da dívida e estorno dos valores pagos”, nos termos do art. 485, VI,
NCPC e, no mérito, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS DEMAIS
PEDIDOS constantes da petição inicial, nos termos do art. 487, I, do NCPC. (...)”

 

        

Com efeito, o Autor não comprovou a existência do direito à cobertura
securitária, uma vez que a garantia pactuada entre as partes foi inferior a receita obtida pelo
Autor com a produção de apenas 4.606 kg de café corrilon.

 

Caso tal assertiva não fosse verdadeira, caberia à parte Autora apresentar as
notas fiscais relativas à venda do produto no ano de 2015, em valor inferior ao que fora
apurado, de acordo com os parâmetros anotados na sentença recorrida.

 

Por fim, cumpre ressaltar que o valor segurado somente abrange às despesas
relativas à colheita do café e não, à subsistência da família do Autor, que não estão abrangidas
em qualquer espécie de cobertura securitária ora em questão.

 

Ora, a grande questão enfrentada pelo Autor foi ter emitido a Cédula de Crédito
Bancário para a garantia da operação no montante máximo de R$15.057,30, enquanto que
restou comprovado que a receita do empreendimento foi no valor de R$21.476,00, ou
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seja, malgrado possa ter havido perda parcial da safra ou da própria qualidade do grão,
tais fatos devem ser ignorados ante à superação do valor da garantia.

 

Outrossim, cumpre ressaltar que não há qualquer ilegalidade que toda a
regulamentação do Programa se opera, no plano normativo, por meio do chamado Manual do
Crédito Rural (doc. 1)3, cujo fundamento de validade jurídica repousa no que dispõem os
artigos 59 a 66-A, todos da Lei nº 8.171, de 1991, com redação dada pela Lei nº 12.058, de
2009.

 

É dizer, há delegação legislativa expressa em favor do Conselho Monetário
Nacional, órgão de cúpula do Sistema Financeiro Nacional, para que este, por meio de
resoluções, regulamente os termos pelos quais haverá de se processar a apuração e o
pagamento de coberturas (indenizações) afetas ao Proagro Mais – o conjunto de tais
resoluções do CMN é que forma o Manual do Crédito Rural (MCR).

 

Destarte, a celeuma jurídica foi detalhamente explicitada, em sede de
Contestação, a saber:

 

“.(..)IV. II. Análise do caso concreto efetuada pela área técnica do Banco
Central. Valor das deduções superior à base de cálculo da cobertura.

 

Cálculo da Cobertura Proagro elaborado pela área técnica do Banco Central
(doc. 6): inexistência de valores a serem pagos ao autor. 55. O autor formalizou a COP no dia
6/4/2015, informando a ocorrência de seca de 10/11/2014 a 15/2/2015 (doc. 5 – págs. 7-10).
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Em 17/4/2015 o responsável pela comprovação de perdas vistoriou a lavoura e
elaborou o RCP (doc. 5 – págs. 47-51), do qual destacamos os seguintes campos:

 

a) Campos 11 e 12 – evento causador da perda: estiagem prolongada; período
do evento: início 10/10/2014; fim 15/2/2015;

b) Campos 17 e 18 – área financiada: 3,51ha; área cultivada: 4,95ha;

c) Campos 44, 46 e 47 – produção esperada na contratação: 6.581kg; produção
final prevista: 4.606kg; receita prevista: “(Valor uni. Saca R$280,00) = R$21.476,00”;

d) Campo 49 – Houve perda de qualidade? “Sim – café chocho, muita escolha.
O cafeeiro teve bom desenvolvimento das hastes, mas os grãos não desenvolveram, e a
maioria caiu, devido ao sol intenso”. 56. Em 3/11/2015, o Banco do Brasil indeferiu o pedido
de cobertura do Proagro, conforme análise e Súmula de Julgamento da operação (doc. 5 –
págs. 39/55-56).

O mutuário tomou ciência do resultado da decisão do agente por meio de um
comunicado emitido em 26/1/2016 (doc. 5 – pág. 22), que continha as seguintes razões para o
indeferimento: “VALOR DAS DEDUÇÕES SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO DA
COBERTURA COP INDEVIDA - EVENTO NÃO AMPARADO, SECA EM CULTURA
IRRIGADA. COP INDEVIDA – RECEITA OBTIDA SUPERIOR A 120% DO CREDITO
ENQUADRADO. GLOSA DE NOTAS FISCAIS NO VALOR DE R$5.299,35”

 

O beneficiário não apresentou recurso à CER discordando da decisão (doc. 3).
58. Conforme informação prestada pelo Banco do Brasil, a operação foi “prorrogada, prazo
para 04 anos e vencimento para 04/11/2019” (doc. 5 – pág. 2) e ficha gráfica (doc. 5 – págs.
30-36). 59. Passa-se aos aspectos que resultam no indeferimento da cobertura e outros
aspectos relevantes.

 

Apesar de não se tratar de motivo expressamente definido em normativo para o
indeferimento do pedido de cobertura, as informações prestadas pelo autor em sua inicial e a
nota fiscal de serviços (doc. 5 – pág. 54) indicam que o autor, o Sr. João Carlos Cibien,
contratou diretamente o serviço de elaboração do RCP, em desacordo com o MCR 16-4-13,
que determina que o RCP seja providenciado pelo agente do Proagro.

 

O fato pode comprometer a imparcialidade necessária ao RCP, documento
essencial para a análise e cálculo de cobertura do Proagro.
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O cálculo da cobertura PROAGRO efetuado pelo Banco Central, em
conformidade com o MCR, apurou a inexistência de valores a serem pagos ao autor em razão
do seguinte:

 

.O orçamento referente aos 3,51ha regularmente cultivados previu despesas no
valor total de R$15.057,30, sendo R$4.815,72 de insumos e R$10.241,58 de serviços (doc. 6
– Demonstrativo – quadro D). 62. Não foram apresentados comprovantes fiscais para
comprovar a realização das despesas referentes à aquisição de insumos (MCR 16-1-8-e e 16-
1-9).

 

Consequentemente, nada foi comprovado em relação ao valor orçado para a
aquisição/aplicação de insumos (doc. 6 – Demonstrativo – quadro D - campo 30). Em relação
aos serviços orçados, foi considerado como não aplicado o valor de R$722,46, previsto no
orçamento para irrigação por aspersão convencional (doc. 5 – pág. 40). Considerou-se
aplicado o valor dos demais serviços. Assim, do total orçado de R$15.057,30, foi realizado o
valor de R$10.241,58, ou seja, 68,02% do total previsto.

 

A receita calculada pelo Banco do Brasil em sua Súmula de Julgamento foi de
R$21.463,96 (doc. 5 – págs. 55-56), enquanto que em sua planilha de cálculo (doc. 5 – pág.
39) consta o valor de R$26.476,00 (4.606kg x R$4,663/kg).

 

Apesar de não haver registro da fonte de preços consultada pelo agente
financeiro, o valor está compatível com cotação do café conilon tipo 8, o de pior qualidade, à
época da vistoria – março de 2015 (doc. 7). No RCP consta a indicação de que houve perda
de qualidade, mas não foi especificado o tipo e a classe do café, necessários para aferição do
respectivo preço. O valor da receita obtida seria suficiente para quitar o financiamento.

 

Verifica-se, portanto, que o valor das deduções supera a base de cálculo,
resultando no indeferimento do pedido de cobertura, conforme apurado corretamente pelo
agente financeiro. 66. Assim, com base nas normas do MCR, o autor não faz jus à cobertura
do Proagro na operação Ref. Bacen nº nº 20.142.063.604, devido ao valor das deduções, que
é superior à base de cálculo de cobertura, pelo que deve ser julgado improcedente o pleito
autoral.(...)”
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Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

 

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

 Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000356162v2 e do código CRC c2c5cad2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5000374-29.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: BENTO FRANCA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. FILA EM AGÊNCIA BANCÁRIA.
TEMPO GRANDE DE ESPERA POR ATENDIMENTO. FATO ISOLADO. MERO
ABORRECIMENTO NÃO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais em razão de demora do
serviço em agência (espera em fila de banco).

 

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não era ônus do Autor
comprovar o tempo de espera, bem como o horário do seu atendimento. Contudo, o Autor
houve por comprovar o constrangimento sofrido, haja vista ter perdido a sua hora de almoço
para resolver problemas bancários.

 

A sentença ora recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...) De vez que a parte autora pleiteou a condenação da ré por dano moral,
passo a analisá-lo.

Dano moral nada mais é, em concepção alinhada com a Constituição vigente, do
que agressão à dignidade da pessoa humana e, por isso, não basta para configurá-lo qualquer
contrariedade ou dissabor, mas a dor, vexame ou humilhação que interfira efetivamente no
comportamento psicológico do indivíduo.

Registre-se, de par com isso, as situações de dano moral in re ipsa são pontuais,
como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, carecendo
de comprovação, em sua maioria, o dano extrapatrimonial.

Nesse diapasão, a demora na fila do banco, apesar do incômodo causado ao
cliente, não é evento apto a, por si só, causar lesão aos direitos personalíssimos do ser
humano. Ao contrário, traduz mero dissabor ou aborrecimento, típico, aliás, da vida em
sociedade de massa, como a nossa. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AgRg no AI n.
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1.422.960, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 09/04/2012; TRF2, Sexta Turma
Especializada, AC n. 200651010163487, Des. Fed. Francisco Gueiros, E-DJF2R de
28/02/2011, p. 237; TRF2, Sétima Turma Especializada, AC n. 200751140002198, Des. Fed.
Reis Friede, E-DJF2R de 31/03/2009, p. 136.

Além disso, a circunstância de existir lei municipal ou estadual dispondo sobre
o período máximo de espera em fila de banco, conquanto constitucional, porque de interesse
das três esferas, concorrentemente, não altera essa conclusão [STJ, Terceira Turma, REsp n.
1.218.497, Rel. Sidnei Beneti, DJE de 17/09/2012; STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.340.394,
Rel. Sidnei Beneti, DJE de 10/05/2013/.

O fato de a Lei Municipal em comento ser constitucional, contudo, não deve
conduzir à conclusão de que irrestrita a responsabilização da Instituição Financeira em
quaisquer casos, por representar desarrazoado rigorismo exegético. É de se ter presente que o
Direito se realiza no mundo real e, portanto, padece das respectivas contingências.

Da análise dos autos, observa-se que a permanência do autor na fila do banco
por aproximadamente uma hora e quinze minutos, conforme alega na inicial, sem a
ocorrência de fato extraordinário, traduz situação que se amolda às angústias cotidianas, não
revestida de potencial lesivo apto a gerar abalos emocionais indenizáveis.

Assim, é de rigor o não acolhimento do pleito de indenização por dano moral.

 

II. DISPOSITIVO

Nessas condições, DEIXO DE ACOLHER O PEDIDO
AUTORAL, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de
2015 (CPC/2015 – Lei n. 13.105/2015). (...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

O STF, no ARE 687.876, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral
da matéria atinente aos pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de
espera excessiva em fila de instituição financeira, tendo em vista o seu caráter
infraconstitucional.

 

A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo
máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois
dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário (STJ, REsp
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1.340.394).

 

Em regra, a demora na fila do banco por prazo superior àquele estipulado em lei
local, apesar do incômodo causado ao cliente, configura mero aborrecimento não indenizável,
tal como a espera na fila do supermercado ou em uma agência de atendimento da Previdência
Social. Os bancos não têm controle sobre o fluxo extraordinário de clientes em determinados
momentos (dia de pagamento de servidores públicos ou de aposentados/pensionistas, dia de
vencimento de tributos etc.).  Além disso, têm investido menos em contratação de bancários e
mais em expansão de serviços online e caixas eletrônicos (a fim de aumentar o horário de
atendimento e de diminuir a necessidade de presença física dos clientes nas agências). 

 

Não se exclui, contudo, a possibilidade de que o conjunto de fatos ocorridos em
determinada ocasião caracterize constrangimento e resulte em direito a compensação por
dano moral (por exemplo, espera de horas por atendimento, caixas eletrônicos inoperantes,
indisponibilidade de banheiros, ausência de instalações adequadas para pessoas idosas,
portadoras de deficiências ou com a saúde debilitada, atitude grosseira dos funcionários,
manifesta condescendência destes com filas desorganizadas ou pessoas furando a fila): A
espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros
constrangimentos, e reconhecida faticamente como provocadora de sofrimento moral, enseja
condenação por dano moral (STJ, REsp 1.218.497).

 

Eis o voto do Relator do REsp 1.218.497, Ministro Sidnei Beneti:

 

(...) Em muitos casos, sem dúvida, há abuso na judicialização de situações de
transtornos comuns do dia a dia, visando à indenização por dano moral (...)  Nesse sentido, 
julgados desta Corte têm assinalado que os  aborrecimentos comuns do dia a dia, os
contratempos normais e próprios do convívio social não são suficientes a causar danos morais
indenizáveis. (...)

Mas, o direito à indenização por dano moral, como ofensa a direito de
personalidade em casos como o presente pode decorrer de situações fáticas em que se
evidencie que o mau atendimento do banco criou sofrimento moral ao consumidor usuário
dos serviços bancários. 

A só espera por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na
legislação municipal ou estadual (...) não dá direito a acionar em Juízo para a obtenção de
indenização por dano moral, porque essa espécie de legislação, conquanto declarada
constitucional (STJ-RESP 598.183, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1ª Seção,
unânime, 8.11.2006, com remessa a vários precedentes, tanto do STJ como do STF), é de
natureza administrativa, isto é, dirige-se à responsabilidade do estabelecimento bancário
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perante a Administração Pública, que, diante da reclamação do usuário dos serviços ou ex-
officio, deve aplicar-lhe as sanções administrativas pertinentes – não surgindo, do só fato da
normação dessa ordem, direito do usuário à indenização.

O direito à indenização por dano moral origina-se de situações fáticas em que
realmente haja a criação, pelo estabelecimento bancário, de sofrimento além do normal ao
consumidor dos serviços bancários, circunstância que é apurável faticamente, à luz das
alegações do autor e da contrariedade oferecida pelo acionado.

Nesse contexto, é possível afirmar, com segurança, que a espera por
atendimento durante tempo desarrazoado constitui um dos elementos a serem considerados
para aferição do constrangimento moral, mas não o único. Não será o mero desrespeito ao
prazo objetivamente estabelecido pela norma municipal que autorizará uma conclusão
afirmativa a respeito da existência de dano moral indenizável. Também há de se levar em
conta outros elementos fáticos. (...)

 

Em outras palavras, imprescindível que a situação fática causadora do dano
esteja detalhadamente descrita na petição inicial e comprovada no curso do processo.

 

No caso concreto, a causa de pedir se resumiu à alegação de que a parte autora,
inicialmente, ficou aguardando por uma hora e quinze minutos, para resolver suas pendências
bancárias na hora do almoço, sem narração de qualquer contexto fático que pudesse
caracterizar a ocorrência de dano imaterial.

 

Assim sendo, impõe-se a manutenção da improcedência da sentença.     

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem
condenação em honorários, por se tratar de recorrente beneficiário de justiça gratuita, nos
termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo recursal, dê-se
baixa e remetam-se os autos ao juizado. É como voto. Publique-se. Intimem-se

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000354322v2 e do código CRC ed77f962.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5000611-26.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: ALEXANDRE CALEGARI OLIOSI (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDAE CIVIL. ECT. EXTRAVIO DE CONVITE DE
FORMATURA. DANO MORAL CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL MANTIDA EM R$3.000,00. SENTENÇA MANTIDA

 

Trata-se de recurso interposto pela parte Ré em face de sentença que julgou
procedente o pedido de indenização por dano moral em razão do extravio de seu convite de
formatura.

 

Em suas razões recursais, a ré pugna pela reforma da sentença para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais e para adequar os índices de
correção monetária e juros de mora ao fixado no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009.

 

VOTO

A responsabilidade civil da ECT, na condição de prestadora de serviço público,
é objetiva, tanto por força do disposto no artigo 14 do CDC como em face do comando do
artigo 37, §6º da CRFB/88.  A empresa pública deve ser responsabilizada por danos
eventualmente decorrentes do serviço prestado, bastando que reste configurado o nexo de
causalidade entre o defeito do serviço e prejuízos efetivamente comprovados.

 

Analisando os autos, resta evidenciado o defeito no serviço prestado, em face da
comprovação de que o objeto postal foi extraviado. Comprovado que a encomenda jamais
chegou a seu destino, fato sequer negado pela ECT, conforme expressamente destacado na
sentença, resta caracterizado o defeito na prestação do serviço, razão pela qual é cabível a
indenização por danos morais.
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O quantum fixado para a indenização por dano moral não pode configurar valor
exorbitante que caracterize o enriquecimento sem causa da vítima como também não pode
consistir em valor irrisório a descaracterizar a indenização almejada.

 

Destarte, adequado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo a
quo a título de indenização por danos morais.

 

Voto por conhecer o Recurso da ECT e negar provimento a ele. Sem
condenação em custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que
arbitro em 10% sobre o valor da condenação (valores em atraso apurados na sentença
proferida no juízo de origem).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379431v2 e do código CRC 1168598c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5002086-51.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE WANDERMUREM (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN (RÉU)

RELATÓRIO

FINANCIAMENTO RURAL. SEGURO GARANTIDO PELO
PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO).
COMPROVAÇÃO DE QUE A RECEITA DE PRODUTIVIDADE OBTIDA FOI
SUPERIOR AO VALOR ENQUADRADO. AUSENCIA DE DIREITO DO AUTOR À
COBERTURA SECURITÁRIA EM SEU VALOR INTEGRAL.
RECONHECDIMENTO PELO BACEN DE ERRO DE CÁLCULO INCORRIDO
PELO BANCO DO BRASIL EM RELATÓRIO DE PERDAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora contra a sentença
que julgou improcedente os pedidos relativos à liquidação do sinistro, por meio do pagamento
da indenização do seguro, com total quitação do financiamento objeto do contrato nº
080.628.287; condenação do Requerido ao pagamento do valor do contrato celebrado nº
080.628.456 pela cobertura do seguro contratado PROAGRO MAIS com as correções e
mora; e retirada dos nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito.

 

 

O Recorrente alega, em suas razões recursais, que, preliminarmente, requer a
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante à não realização de audiência de
instrução e julgamento, para comprovação dos fatos alegados pelo Autor. No mérito, “a
reforma da sentença sobre a decisão que reconhece o ‘Valor das deduções superior à base de
cálculo’. Haja vista, que os dados não correspondem à realidade fática e que contradiz com
o relatório do Recorrido, levando em conta que os trabalhadores rurais, assim como os
demais trabalhadores, não laboram apenas para liquidar dívidas, mas como é óbvio, também
subsiste a necessidade natural de viver”.

 

Dispensado o relatório. Passo a decidir.

VOTO
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Preliminarmente, afasto a existência de nulidade na sentença ora recorrida, por
cerceamento de defesa, uma vez que os fatos, que o Autor almeja comprovar através da
produção da prova testemunhal, já são incontroversos.

 

Com efeito, não há dúvidas acerca da existência de estiagem na região de
Colatina/ES, no período alegado na inicial, conforme os documentos apresentados pelo
Autor, em especial os oficiais emitidos pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES,
evento este que não foi impugnado em nenhum momento pelo Recorrido.

 

Outrossim, cumpre ressaltar que a celeuma jurídica resta adstrita ao direito do
Autor à cobertura securitária ou não, em razão do valor enquadrado de R$12.354,71, em
outuvro de 2014, e a receita apurada pelo BACEN, no valor de R$16.324,00, que será
analisado a seguir.

 

Inicialmente, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO)
destina-se a exonerar o produtor rural de obrigações financeiras relativas a operações de
crédito rural, cuja liquidação venha a ser dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais,
pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos, e plantações, na forma do que dispõem os
artigos 1º e 4º da Lei 5.969/73 e 59 da Lei 8.171/91.

 

Nos termos das normas de regência acima citadas, o BACEN desempenha as
funções de administrador do Programa, tais como elaborar normas, fiscalizar a execução do
programa, gerir recursos, etc. Já os agentes do PROAGRO são as instituições financeiras,
responsáveis pelas contratações, cobrança do valor adicional para cobertura do PROAGRO,
conduzir os procedimentos de sinistro, examinando e julgando os pedidos de cobertura
apresentados pelos beneficiários.

 

         No mérito, o Recorrente não trouxe qualquer alegação que pudesse afastar
as conclusões emanadas da sentença ora recorrida acerca da inexistência do direito à
cobertura integral, nos seguintes termos:

“(...) autor alega ter acessado a linha de custeio do PRONAF (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e ter retirado no mês de outubro 2014
um valor DE R$ 12.354,71 (DOZE MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E
SETENTA E UM CENTAVOS).

Afirma que, juntamente com o empréstimo, aderiu ao seguro PROAGRO MAIS
- Programa de Garantia de Atividade Agropecuária.
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Alega que a região onde se encontra sua lavoura sofreu muito com a seca e que
sua produção teria ficado comprometida em 60% após a apuração da colheita.

No entanto, segundo o autor, seu pedido de pagamento do capital segurado teria
sido negado indevidamente.

Nos termos do artigo 65-A da Lei n.º 8.171/91, o Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar - PROAGRO Mais, operado no âmbito do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), foi criado com o objetivo de
assegurar ao agricultor familiar, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, a
exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio ou de
parcelas de investimento, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos
naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações.

Sua administração, conforme disposto no artigo 66 do aludido diploma legal, foi
atribuída ao Banco Central do Brasil, conforme normas, critérios e condições definidas pelo
Conselho Monetário Nacional, as quais se encontram inseridas no Manual de Crédito Rural –
MCR.

De acordo com o aludido manual, itens 16-2-14-b e 16-2-18, a vigência do
amparo do PROAGRO, na operação contratada pelo autor, inicia-se com o débito do
adicional na conta vinculada à operação e encerra-se com o término da colheita, somente
havendo direito à cobertura quando comprovada a ocorrência de perdas por causa amparada
na vigência do programa.

Pois bem.

A discussão central do presente processo refere-se ao direito à cobertura
securitária contratada pelo autor junto ao programa PROAGRO MAIS.

A priori, cumpre destacar um dos motivos para o indeferimento do pedido do
autor na via administrativa foi: “VALOR DAS DEDUÇÕES SUPERIOR A BASE DE
CÁLCULO DA COBERTURA COP”, conforme aponta o próprio autor na sua inicial.

Prosseguindo, destaco o que prevê o MCR 16-5-10, que traz a regulamentação
sobre as deduções que devem ser feitas no momento do cálculo da cobertura do seguro
PROAGRO:

10 - Apura-se o limite da cobertura deduzindo-se da base de cálculo da
cobertura os valores a seguir relacionados, observado o disposto na Seção 16-1, quanto ao
pressuposto de que os recursos próprios presumem-se aplicados proporcionalmente às
parcelas de crédito: (Res 3.544)

a) das perdas decorrentes de causas não amparadas; (Res 3.544)

b) das parcelas não liberadas do crédito enquadrado; (Res 3.544)
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c) dos recursos próprios proporcionais às parcelas indicadas na alínea
anterior; (Res 3.544)

d) das parcelas de crédito liberadas e não aplicadas nos fins previstos e/ou não
amparadas, acrescidas dos respectivos encargos financeiros na forma prevista na Seção 16-
1: (Res 3.544)

I - em decorrência da redução de área ou, no caso de plantio de toda a extensão
financiada, da falta de aplicação de insumos ou da realização de serviços previstos no
orçamento; (Res 3.544)

II - relativamente à área onde não houve transplantio ou emergência da planta
no local definitivo; (Res 3.544)

e) dos recursos próprios proporcionais às parcelas indicadas na alínea
anterior; (Res 3.544)

f) das receitas geradas pelo empreendimento; (Res 3.544)

g) no caso de empreendimento não financiado: (Res 3.544)

[...] (grifos acrescidos)

Destaco o que constou do relatório de comprovação de perdas (Evento 1,
OUT30, Página 1):

   

O contrato (Evento 1, OUT7), por sua vez, prevê como valor do crédito
concedido o montante de R$ 12.354,71 (doze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e
setenta e um centavos).

Com base nessas informações, é possível concluir que, conquanto a lavoura de
café não tenha produzido de forma costumeira e esperada devido a problemas climáticos,
houve o seu aproveitamento, que gerou uma produção aproximada de 3.500kg (três mil e
quinhentos quilos).

Acrescento que foi o próprio autor quem juntou o relatório de comprovação de
perdas, sem que haja qualquer outro documento que aponte perda maior que aquela apontada
naquele documento.

Dessa forma, concluo que a dedução de que trata o MCR 16-5-10 efetivamente
superou a base de cálculo da cobertura em mais de 100% (cem por cento), de forma que o
motivo do indeferimento do pedido de pagamento do seguro (“VALOR DAS DEDUÇÕES
SUPERIOR A BASE DE CÁLCULO DA COBERTURA”) não padece de nenhuma
irregularidade, pois, de fato, inexiste direito ao pagamento do seguro.
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Por fim, concluo que não há qualquer dano ao autor, provocado pela instituição
bancária ré, a ser reparado, razão pela qual não procede o pedido de indenização por danos
morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI do NCPC, em relação ao pedido de retirada do
nome do autor do SPC/SERASA e, no mérito, JULGO TOTALMENTE
IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS constantes da petição inicial, nos termos do
art. 487, I, do NCPC. (...)”

 

        

Com efeito, o Autor não comprovou a existência do direito à cobertura
securitária integral, uma vez que a garantia pactuada entre as partes foi inferior a receita
obtida pelo Autor com a produção de apenas 3.500 kg de café corrilon, malgrado a previsão
de produção esperada na hora da contratação tenha sido de 5.400 kg.

 

Por fim, cumpre ressaltar que o valor segurado somente abrange às despesas
relativas à colheita do café e não, à subsistência da família do Autor, que não estão abrangidas
em qualquer espécie de cobertura securitária ora em questão.

 

Ora, a grande questão enfrentada pelo Autor foi ter emitido a Cédula de Crédito
Bancário para a garantia da operação no montante máximo de R$12.354,71, enquanto que
restou comprovado que a receita do empreendimento foi no valor de R$16.324,00, ou
seja, malgrado possa ter havido perda parcial da safra ou da própria qualidade do grão,
tais fatos devem ser ignorados ante à superação do valor da garantia.

 

Outrossim, cumpre ressaltar que não há qualquer ilegalidade que toda a
regulamentação do Programa se opera, no plano normativo, por meio do chamado Manual do
Crédito Rural (doc. 1)3, cujo fundamento de validade jurídica repousa no que dispõem os
artigos 59 a 66-A, todos da Lei nº 8.171, de 1991, com redação dada pela Lei nº 12.058, de
2009.

 

É dizer, há delegação legislativa expressa em favor do Conselho Monetário
Nacional, órgão de cúpula do Sistema Financeiro Nacional, para que este, por meio de
resoluções, regulamente os termos pelos quais haverá de se processar a apuração e o
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pagamento de coberturas (indenizações) afetas ao Proagro Mais – o conjunto de tais
resoluções do CMN é que forma o Manual do Crédito Rural (MCR).

 

Destarte, a celeuma jurídica foi detalhamente explicitada, em sede de
Contestação, na qual houve reconhecimento parcial do pedido, a saber:

 

“(..)Outro argumento apresentado pelo autor que deve ser afastado diz respeito à
alegação de que o Proagro cobriria qualquer evento que porventura viesse a ocorrer com o
empreendimento. As perdas não cobertas pelo programa estão listadas no item 16-5-3 do
MCR vigente à época, incluindo-se nesse rol a ocorrência de seca em lavouras irrigadas.

78. Vale destacar que também que não se sustenta o argumento do autor de que
sua produção de café foi prejudicada em 60% após a apuração da colheita. No RCP (doc. 3,
págs. 32-37), o técnico responsável pela comprovação de perdas registrou a produção final de
3.500kg, equivalente a 65% da produção esperada no momento do enquadramento da
operação, que era de 5.400kg. Ou seja, o técnico indicou perdas de 35% no empreendimento.

 79. Anote-se que, apesar de indeferir corretamente o pedido de cobertura, o
Banco do Brasil errou ao aplicar o disposto no MCR 16-4-3-d, dado que o valor da receita
apurada na análise do julgamento não é superior a 120% do valor enquadrado, considerando-
se as parcelas de crédito e de recursos próprios serviços (atual GRM) enquadradas. O erro
cometido pelo Banco do Brasil foi considerar apenas a parcela de crédito enquadrada na
verificação do disposto no MCR 16-4-3-d.

80. Por fim, registra-se que a operação em tela está vencida, conforme
informação prestada pelo Banco do Brasil (doc. 3 – pág. 2).

 81. Diante disso, conclui-se que, com base nas normas do MCR o autor não faz
jus à cobertura do Proagro na operação objeto da ação, devido ao fato de que
empreendimentos irrigados enquadrados anteriormente a 30/6/2015 não têm direito à
cobertura nos casos de ocorrência de seca (MCR 16-5-3, 16-4-3-b, e 16-5-4 vigentes à
época), pelo que deve ser julgado improcedente o pleito autoral.(...)

82. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda devida a cobertura
nos casos de perdas por seca em lavouras irrigadas, sem a contratação do respectivo
risco de seca, reputa-se razoável que a cobertura seja calculada de forma proporcional
ao valor pago de adicional do Proagro no empreendimento irrigado em comparação ao
adicional cobrado em lavouras de sequeiro, compensando, assim, o benefício concedido
indevidamente na operação.

83. Assim, para o caso de virem a ser afastadas as irregularidades
apontadas, foi elaborado cálculo hipotético de cobertura PROAGRO pela área técnica
do Banco Central (doc.6). Para análise do pedido de cobertura, foram utilizados os
pressupostos discriminados no tópico IV.I.IV supra, a nota fiscal entregue pelo
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beneficiário (doc. 3, pág. 27), e as informações contidas no relatório de comprovação de
perdas (doc. 3, págs. 32-37). A receita foi apurada considerando as informações do RPC
(doc. 3, págs. 32-37). A produtividade e a receita final por hectare foram de
1.215,28kg/ha e R$5.668,06/ha, respectivamente. Considerou-se, também, que não foi
realizado o serviço de irrigação previsto no orçamento. Diante disso, chegou-se à
conclusão que o autor teria direito à cobertura de R$201,73, sendo R$147,97 referentes
à cobertura da parcela de crédito e R$53,76 referentes à parcela de recursos próprios
serviços enquadrada.(...)

 

         Assim, ao contrário do alegado pelo Autor não houve perda de produção
de 120 % e sim, de 35% do empreendimento, tendo, de outro giro, o Autor apresentado as
notas fiscais da venda do produto, além da comprovação da ausência de irrigação da
plantação, por força da proibição emanada do Poder Público Municipal, o BACEN
reconheceu o erro do cálculo efetuado pelo Técnico do Banco do Brasil e chegou à conclusão
do direito à cobertura securitária no valor de R$201,73.

 

 

         Outrossim, instado a se manifestar, em sede de Réplica (evento 37), o
Autor apenas teceu comentários acerca das matérias de direito, bem como no presente
Recurso ora Inominado em análise, apenas pleiteou a realização de audiência de instrução e
julgamento para apuração de fatos, que já restavam incontroversos, quando o correto seria
pugnar os novos cálculos efetuados pelo BACEN.

 

         Sendo assim, pugno apenas para o provimento parcial do Recurso
Inominado para apenas julgar procedente o pedido de pagamento de cobertura securitária
parcial no valor de R$201,73, com a manutenção dos demais aspectos da sentença ora
recorrida.
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         Voto por conhecer o Recurso do Autor e dar-lhe parcial provimento apenas
para julgar parcialmente procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, o pedido de
pagamento da cobertura securitária, no valor de R$201,73, de forma parcial, com a
manutenção dos demais aspectos da sentença. Sem custas judiciais e sem honorários
advocatícios, ante o Recorrente ter sido parcialmente vencedor.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378372v2 e do código CRC fc00ca73.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 5013653-91.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: WILSON CALMON ALVES FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. GERAÇÃO DE DÍVIDA RELATIVA A
DÉBITOS DE TARIFAS APÓS REQUERIMENTO DE ENCERRAMENTO DE
CONTA. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, COM
RETIRADA CINCO DIAS DEPOIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR
ARBITRADO EM VALOR LIGEIRAMENTE EXORBITANTE EM R$15.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O
VALOR DOS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.

 

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou
procedente em parte o pedido autoral, para condenar a recorrente a pagar à recorrida o valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais, em virtude da
sua inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes por conta de débito gerado após o
encerramento de sua conta corrente, além da declaração de inexistência de débito no valor de
R$245,48 (duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

VOTO

A recorrente sustenta não haver provas nos autos de quaisquer prejuízos que
justifiquem o arbitramento de dano moral, aduzindo que o valor arbitrado encontra-se em
evidente desproporção com o suposto dano alegado, gerando, assim, um reprovável
enriquecimento sem causa.

 

Primeiramente, cabe ressaltar que a recorrida logrou êxito em comprovar o fato
constitutivo de seu direito, qual seja, a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes.

 

Compulsando os autos, verifica-se que em 28/03/2018 o Autor depositou o
valor de R$38,41, a título de pagamento de saldo negativo, para fins de encerramento da
conta corrente. Ato contínuo, observar-se o comunicado da inclusão do nome da recorrida nos
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cadastros de inadimplentes, pela existência de débito no valor de R$245,48 (duzentos e
quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) na referida conta corrente.

 

A existência de danos morais é consequência incontroversa do ato lesivo
praticado pela recorrente, que atuou de forma desidiosa mantendo a conta-corrente ativa por
mais alguns meses, mesmo quando a correntista comprova que agira de acordo como lhe
competia, isto é, formalizando o pedido de encerramento.

Ademais, notória é a falha na prestação do serviço da recorrente, de modo a
gerar a quebra da segurança necessária na relação jurídica existente entre a instituição
financeira e o seu correntista.

 

Desta forma, tenho que incontestável o direito à compensação ora em questão.
Contudo, no tocante ao valor fixado à compensação dos danos morais, tenho que o
arbitramento de seu de forma um pouco exorbitante daquilo que vimos considerando o valor
adequado nesta 1ª Turma Recursal para situações se não faticamente semelhantes, igualmente
deletérias ao direito dos consumidores dos serviços prestados pela recorrente.

 

Assim, proponho a diminuição do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinci mil
reais), levando em conta especialmente, o tempo curtíssimo que perdurou a anotação em
desfavor da recorrida nos cadastros de inadimplentes.

 

Voto por conhecer o RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
reduzir o valor arbitrado à compensação do dano moral a R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem
condenação em custas judiciais e em honorários advocatícios, ante a Recorrente ter sido
parcialmente vencedora.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350207v2 e do código CRC a46287cc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5009178-92.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIANE SANTOS DO VALE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo  INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de erro material/omissão, porque os descontos no salário-maternidade da autora
decorrem da incidência da contribuição previdenciária do empregado doméstico (R$ 954,00 x
8% = R$ 76,32), não se sustentando a sentença ao determinar a devolução dos valores
descontados como contribuição previdenciária a título de dano material, uma vez que se
trata de obrigação legal de pagar, não se caracterizando dano material.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A sentença, analisando o pedido de restituição dos valores descontados do
salário-maternidade da autora, entendeu que, em razão da ausência de impugnação específica
do INSS a respeito de tal pleito, explicando a origem destes, entendeu que caberia a
devolução das rubricas:

(...) Com relação ao pedido de restituição dos valores de R$48,33 e R$76,32, descontados do
seu benefício salário maternidade, há prova efetiva nos autos de que tais descontos ocorreram
(ev. 01, out16). Diante da ausência de impugnação/explicação do INSS acerca da origem dos
aludidos descontos, entendo que faz a autora jus à restituição. (...)

Pela leitura da contestação e do recurso inominado, nota-se que a autarquia, a
respeito de tais descontos, apresentou as suas alegações, sinalizando tratar-se de incidência de
contribuição previdenciária do empregado doméstico: 

(...) "In casu", os descontos no Salário Maternidade da Autora decorrem da incidência da
contribuição previdenciária do empregado doméstico (R$ 954,00 x 8% = R$ 76,32). Portanto,
NÃO procede a r. Sentença ao determinar a devolução dos valores descontados como
contribuição previdenciária a título de dano material. Trata-se de obrigação legal de pagar da
Autora, NÃO se caracterizando dano material. Ademais, há ilegitimidade passiva do INSS
ante a natureza tributária da restituição pretendida. (...)

O acórdão desta TR/ES, por sua vez, não se manifestou sobre essa questão,
assistindo razão ao INSS. 
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Considerando que os referidos descontos nos salários-maternidades da autora se
referem à contribuição previdenciária do empregado doméstico, não há que se falar em
restituição dos valores à parte autora. Registre-se que a 1ª seção do STJ definiu, no REsp
1.230.957, entendeu que incide contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. 

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento
para, reconhecendo a omissão no julgado, afastar a condenação na sentença por danos morais
(descontos nos salários-maternidades a título de contribuição previdenciária), nos termos da
fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384362v7 e do código CRC 18de8e2c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:23
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RECURSO CÍVEL Nº 5002539-58.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JACIARA BARROS COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSS - NÃO REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NECESSIDADE DA OITIVA DE
TESTEMUNHAS PARA COMPROVAÇÃO OU NÃO DE EVENTUAL EXCESSO
PRATICADO POR SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUAS
FUNÇÕES - RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, MEDIANTE
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 

Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais, em razão do
constrangimento sofrido pela Autora, em diversas oportunidades, dentro da Agência do INSS
de Vila Velha/ES, pela servidora pública federal identificada como FABÍOLA RAMALHO
DE MENDONÇA.

 

Sustenta a recorrente, em síntese, que ao contrário do alegado em sede de
sentença recorrida, a Autora apresentou os números de dois protocolos administrativos de
reclamação junto à Ouvidoria do INSS, bem como as próprias senhas de atendimento, que
comprovam o comparecimento da Autora à agência nos dias alegados para a ocorrência dos
eventos.

 

Em contrarrazões, pugna o réu pela manutenção da sentença.

 

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A autora aduziu que compareceu, a partir do dia 06/12/2017, em datas
consecutivas, como mandatária de segurada da Ré, a fim de dar entrada ao benefício de
salário-maternidade, oportunidade na qual a servidora federal, Sra. Fabíola Ramalho de
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Mendonça começou a estabelecer uma série de empecilhos para o recebimento do
instrumento de mandato, preenchido no momento pela Autora, através da condição de que
voltasse no dia seguinte.

 

O pedido autoral foi julgado improcedente na origem, tendo em vista que a
sentença recorrida não reconheceu a existência mínima do fato constitutivo do direito da
Autora, à medida que não haveria sido sequer formulada qualquer reclamação administrativa
acerca da conduta praticada pela servidora pública, nos seguintes termos:

 

“(...) Passo ao mérito. Nos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito
em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Não há nos autos notícia de
reclamação administrativa formulada pela autora em relação ao atendimento recebido pela
funcionária da ré, tampouco  qualquer comprovação de que teve a sua moral/integridade
abalada em decorrência do atendimento que lhe foi prestado.

Em que pese todos os princípios que norteiam o funcionamento dos Juizados
Especiais, um mínimo de rigor deve ser exigido das partes com relação às demandas que são
postas a análise judicial, sobretudo no que diz respeito às demandas em que a parte autora
esteja acompanhada de advogado (ainda que tal atuação seja prescindível no âmbito dos
Juizados Especiais). Importante destacar que a inversão do ônus probatório não exime o
demandante de fazer prova mínima do fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I do
CPC. Assim, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a prática de ato ilícito por
parte do réu, afasta-se o dever de indenizar, impondo-se a improcedência do pleito autoral.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Sem custas
nem honorários. Indefiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não há
nos autos subsídios para o seu deferimento. No entanto, poderá a parte autora, caso queira, no
prazo de recurso, trazer aos autos comprovante de seus rendimentos (declaração de imposto
de renda), para fins de reapreciação do requerimento de Assistência Judiciária Gratuita. Após
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRI. (...)”

 

 

 

 

A matéria em discussão é daquelas em que há considerável predomínio de
questões fáticas, a exigir, como regra, a realização de audiência de instrução e julgamento,
para a colheita de prova oral.
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Eventualmente, a presença nos autos de documentação robusta no sentido da
existência do fato constrangedor cometido pela preposta da Ré pode dispensar a realização da
audiência, sem que disso decorra nulidade processual. O contrário, em regra, caracterizará
violação ao contraditório, na medida em que resta indeferida a realização da prova pretendida
pela autora e, posteriormente, julga-se o pedido improcedente justamente em razão da
insuficiência probatória.

 

É de se observar, no caso concreto, a Autora alega que os documentos foram
devidamente apresentados aos autos, à medida que apresentou os números de dois protocolos
administrativos, a título de reclamação junto à Ouvidoria do INSS, bem como os
comprovantes de agendamento e por conseguinte, comparecimento à agencia nos dias
colacionados para a ocorrência dos eventos danosos, de forma que há ao menos um início de
prova material a justificar a realização da audiência de instrução e julgamento, para colheita
da prova oral.

 

Com efeito, a Autora insiste na tese da comprovação da existência de danos
morais praticados pela servidora pública federal já citada.

 

Sendo assim, é determinante a apuração dos fatos, através da oitiva dos
servidores outrora citados, bem como qualquer outra testemunha que tenha presenciado ao
evento.

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR PREJUDICADO o recurso pelos
motivos expostos e, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA para complementação da
instrução processual, mediante realização de audiência de instrução e julgamento. Sem
condenação em honorários advocatícios ao Recorrente, tendo em vista que nenhuma das
partes deu causa à anulação.

 

Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se
os autos ao juizado de origem. É como voto.

 

Voto por não conhecer o Recurso da Autora e de ofício, anular a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000354534v2 e do código CRC 907eb8d7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 5000669-72.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: ISABELA BATISTA SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização (PU) interposto pela ECT
(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) em face do acórdão desta Turma Recursal que
negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença que, por sua vez, julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o pagamento de indenização por danos materiais
n valor de R$201,75 e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Alega, a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido estaria em
descompasso com a decisão proferida pela TNU (PEDILEF 0030882-
08.2013.4.01.3400/DF) e com a jurisprudência dominante do STJ (REsp 435865-RJ, REsp
927148-SP, REsp 721439-RJ, REsp 135259-SP, REsp 976564-SP) e inclusive do STF ((RE
109615-RJ). Pugna pelo afastamento de ambas as indenizações (por danos materiais e
morais).

Decisão de Evento 45, exarada pelo Juiz Gestor destas Turmas Recursais,
determinando a remessa dos autos, nos termos do art. 14, § 2°, do Regimento da TNU, para
fins de retratação.

VOTO

O acórdão recorrido entendeu que o autor faria jus à reparação por danos
materiais e morais em razão de furto de encomenda postada na ECT (Agência de Cachoeiro
de Itapemirim). 

A Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Representativo
de Controvérsia n. 2008.38.00.732849-3/MG, sob o Tema n. 108, em 4/9/2013, firmou a
seguinte tese: “O roubo da mercadoria transportada constitui motivo de força maior, a
exonerar o transportador da responsabilidade civil respectiva, uma vez demonstrado que
não houve descuido no dever de cautela no transporte da mercadoria.”

Na verdade, a TNU reafirmou o entendimento, já pacificado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que o roubo de mercadoria transportada constitui
motivo de força maior e exclui a responsabilidade do transportador por eventual indenização
relativa a esse fato, a não ser que fique demonstrado que a transportadora não adotou as
cautelas que, razoavelmente, se poderia esperar dela.
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No caso, o PEDILEF foi apresentado pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), na tentativa de reverter acórdão desta 1ª Turma Recursal que, mantendo a
sentença, condenou a empresa a indenizar a parte autora, ora recorrida, pelo extravio de
mercadoria postada. A condenação determina o pagamento de R$201,75 por danos morais e o
pagamento de R$5.000,00 por danos morais. 

O Relator do processo, o juiz federal Paulo Ernane Moreira Barros, decidiu
excluir a responsabilidade dos Correios: “Razão assiste à recorrente, uma vez que o
entendimento hoje dominante no STJ é mesmo de que o roubo da mercadoria transportada
constitui motivo de força maior, para excluir a responsabilidade do transportador por
eventual indenização relativa a esse fato, uma vez demonstrado que este tomou as precauções
e cautelas a que se acha obrigado”.

O acórdão recorrido, todavia, manteve a sentença de procedência com base
no  acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ROUBO DE CARGA À MÃO ARMADA.
SEGURO COM CLÁUSULA DE COBERTURA ESPECÍFICA CONTRA ROUBO. LEI
11.442/2007. PADRÃO DE CONDUTA DA TRANSPORTADORA INCAPAZ DE EVITAR O
EVENTO DANOSO. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil
de empresa transportadora pelos prejuízos sofridos pelo dono da carga, em face do roubo da
mercadoria mediante assalto à mão armada. 2. Jurisprudência consolidada do STJ, desde
1994, no sentido de que, se não for demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas
que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a
isentar a sua responsabilidade (REsp 435.865/RJ, 2º Seção). 3. Apesar de o roubo à mão
armada ser um fato difícil de ser evitado nas estradas brasileiras, os seus efeitos danosos
podem ser pelo menos atenuados. 4. Previsão expressa do art. 13 da Lei 11.442/2007,
estatuindo que toda operação de transporte contará com seguro contra perdas ou danos
causados à carga. 5. Manifesta previsibilidade do risco de roubo de mercadorias nas
operações de transporte de carga. 6. Caso dos autos em que a ré não adotou as cautelas que
razoavelmente dela se poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais
advindos do roubo de carga, especialmente (a) a não contratação do seguro obrigatório com
apólice de valor suficiente para cobrir a carga; (b) o parcelamento da carga até o limite da
apólice durante a rota; (c) a comunicação à autora e à seguradora da subcontratação de
terceiro para realização do serviço; (d) a comunicação da rota à seguradora para eventual
utilização do rastreamento do veículo. 7. A circunstância da adoção de rota normalmente
utilizada em horário de movimento da via não é suficiente para demonstração das cautelas
que razoavelmente se espera da transportadora. 8. O padrão de conduta exigível das
transportadoras tem seu fundamento também na boa-fé objetiva, com incidência dos artigos
422, 113 e 187 do Código Civil. 9. Procedência parcial da demanda principal e procedência
da denunciação da lide em face da seguradora. 10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO POR MAIORIA. (STJ. REsp n.º 1.676.764 RS (2014/0068964-2), 3ª Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe: 05/11/2018).

Não obstante o fato de que a TNU ter fixado a tese (Tema 108) com base na
jurisprudência do STJ e que a Corte Superior, mais recentemente, vem entendendo que a
situação dos autos é capaz de imputar responsabilidade à transportadora em caso de roubo de
mercadorias, cabe a retratação do acórdão, nos termos da decisão proferida pelo Juiz
Gestor, pois esta TR/ES já firmou o entendimento de que se aplica, nesses casos, a referida
tese da TNU.
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Voto por proceder à adequação do acórdão ao entendimento da TNU no Tema
108, para julgar improcedente a pretensão inicial. Procedida então a adequação (retratação),
os fundamentos acima devem integralizar o acórdão em referência.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000323662v27 e do código CRC 455b8bdc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5010818-33.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GERALDO AFONSO RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. IOF. CONTRATO DE MÚTUO. RENOVAÇÃO. OS
VALORES NÃO LIQUIDADOS DO CONTRATO ORIGINAL NÃO DEVEM
INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO IOF NA RENOVAÇÃO, SOB PENA DE SE
INCORRER EM BITRIBUTAÇÃO. IOF SOMENTE DEVE INCIDIR SOBRE OS
VALORES EVENTUALMENTE ACRESCIDOS NA RENOVAÇÃO.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE ENTENDIMENTO ATRAVÉS
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.609/2016 – RFB. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

 

Trata-se de ação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por GERALDO
AFONSO RODRIGUES em face da FAZENDA NACIONAL por meio da qual objetiva a
declaração de não incidência do IOF sobre o montante já tributado nas renovações dos
contratos de mútuo por ele realizadas, bem como a condenação da União a restituir o valor
descontado a esse título.

 

Sustenta que o IOF incidiu sobre o montante dos contratos de empréstimos
bancários, em que renegociou a dívida, a base de cálculo do imposto relativo aos contratos
posteriores não poderia incluir a parte que diz respeito à renegociação do pagamento de
crédito já contratado e já tributado.

 

A sentença julgou improcedente o pedido.

 

Em sede de recurso, o autor inicialmente sustenta que, que não houve novação e
sim renovação dos contratos de mútuo, mas que, de qualquer modo, o §7º do art. 2º do
Decreto 6.306/2007 impediria a incidência do imposto sobre todo o valor da operação no caso
de renovação de operação de crédito em que não haja substituição do devedor. Requer a
reforma da sentença.
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É o relatório.

 

Decido.

VOTO

Passo à análise da base de cálculo do IOF no caso concreto.

 

 

Quanto à prescrição, para as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, a prescrição
aplicável ao pedido de repetição de indébito dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação é de 5 anos, com termo inicial na data do pagamento, por aplicação do art. 3º da
Lei Complementar 118/2005 c/c o art. 150, § 1º, do CTN (STF, RE 566.621/RS).

 

Sendo assim, estão prescritos os valores de IOF recolhidos antes do quinquênio
que antecedeu a ação, em 17/09/2018, ou seja, em 17/09/2013.

 

Após superada a prejudicial de mérito, reconhecida de ofício, passo a tecer
algumas considerações acerca da matéria.

 

As normas que regem o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF) estão previstas no Código Tributário
Nacional (CTN), na Lei 5.143/1966 e no Decreto 6.306/2007. O Código Tributário Nacional,
em seus artigos 63 e 64, dispõe que:

 

“Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:

 I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição
do interessado; [...]
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Art. 64. A base de cálculo do imposto é:

I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o
principal e os juros.”

 

Nas operações de crédito, portanto, o fato gerador do IOF é a entrega do
montante da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado. Ao regulamentar o
IOF, o Decreto nº 6.306/2007 estabeleceu o seguinte:

 

“Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):

I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito: (...)

 § 7o Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão
de dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja substituição de
devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da operação anteriormente
tributada, sendo essa tributação considerada complementar à anteriormente feita, aplicando-se
a alíquota em vigor à época da operação inicial.

 § 8o No caso do § 7o, se a base de cálculo original for o somatório mensal dos
saldos devedores diários, a base de cálculo será o valor renegociado na operação, com
exclusão da parte amortizada na data do negócio. § 9o Sem exclusão da cobrança do IOF
prevista no § 7o, havendo entrega ou colocação de novos valores à disposição do interessado,
esses constituirão nova base de cálculo.”

 

A toda evidência, a disposição contida no §7º do Decreto nº 6.306/2007
implicou indevida bitributação, uma vez que os valores não liquidados da operação anterior (e
que serão objeto de renegociação) já sofreram a incidência do IOF por ocasião da contratação
original.

 

 A incidência do IOF somente é legítima em relação ao valor adicional
eventualmente contratado por ocasião da renovação do empréstimo. Tanto isso é verdade que
a própria Administração Federal editou recentemente a Instrução Normativa nº 1.609/2016 da
Receita Federal do Brasil estabelece:
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 “§ 3º A prorrogação, a renovação, a novação, a composição, a consolidação, a
confissão de dívida e os negócios assemelhados das operações de créditos com prazo de
vencimento superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sem substituição do devedor não
ensejarão cobrança de IOF complementar sobre o saldo não liquidado da operação
anteriormente tributada.”

 

É exatamente este o caso do autor, ainda que se entenda, como argumentado
pelo magistrado a quo, que se trata de novação e não de renovação dos contratos. Afasto o
argumento da União de que a Instrução Normativa foi adotada por questões de política
tributária fiscal e não geraria direito à restituição dos valores recolhidos antes da sua edição,
uma vez que o referido ato administrativo não pode criar direitos ou obrigações.

 

 Em verdade, a Instrução Normativa nº 1.609/2016 apenas conferiu a correta
interpretação à legislação tributária, evitando a bitributação, de modo que não pode ser
aplicada apenas de forma prospectiva. Ao contrário, deve ser aplicada aos contratos
anteriores, por razões de isonomia e de segurança jurídica. Por fim, identifico os quatro
contratos de renovação de contratos de mútuo anteriores em que houve a incidência do IOF
sobre o valor não liquidado e cuja repetição de indébito não se encontra atingida pelo decurso
do prazo prescricional (considerada a data de liberação do crédito para o autor, que é o
momento da retenção do imposto), a ser demonstrada em sede de liquidação de sentença.

 

 

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para declarar a não incidência de IOF sobre as parcelas não
liquidadas dos contratos de mútuo colacionados na inicial, celebrados entre o autor e as
instituições financeiras, bem como condeno a União a restituir os valores descontados a esse
título, atualizados exclusivamente pela SELIC, observada a prescrição quinquenal.

 

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (recorrente
vencedor).

 

Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado
Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

 

Voto por conhecer o Recurso dar-lhe parcial provimento.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000357021v2 e do código CRC 4c65857c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5009207-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HERVAL HERMOGENES QUEIROS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela União em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 39) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de contradição porque todos os 6 contratos juntados pelo autor em sua inicial já
se encontram prescritos, tendo sido concedidos anteriormente a agosto de 2013.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A respeito da prescrição, a decisão embargada entendeu que estariam prescritos
os valores de IOF recolhidos antes do quinquênio que antecedeu a ação:

(...) Quanto à prescrição, para as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, a prescrição
aplicável ao pedido de repetição de indébito dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação é de 5 anos, com termo inicial na data do pagamento, por aplicação do art. 3º
da Lei Complementar 118/2005 c/c o art. 150, § 1º, do CTN (STF, RE 566.621/RS).

Sendo assim, estão prescritos os valores de IOF recolhidos antes do quinquênio que antecedeu
a ação, em 24/08/2018, ou seja, em 24/08/2013. (...)

Como se observa, não se vislumbra a contradição suscitada pela embargante,
cabendo a apuração da prescrição da pretensão da parte autora em sede de execução, tendo a
decisão embargada já estabelecido o parâmetro para tanto.

Voto por conhecer os embargos de declaração da União e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338260v4 e do código CRC 9359fa2c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:23
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RECURSO CÍVEL Nº 5002097-80.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WEVERTON SILVA SANTANA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FILHOS DO
CONTRIBUINTE/AUTOR RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO
JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL COMPROVA OS FATOS
AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. LEI Nº 9250/95. SEM RESSALVAS QUANTO À
IDADE DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE DOS
LANÇAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DA
PARTE AUTORA PROVIDO.

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente todos os pedidos autorais, relativos à nulidade da cobrança tributária
incorrida nos autos do Processo Administrativo n. 13767.720057/2013-31.

 

A parte autora, em suas razões recursais, relata que sofreu autuação
administrativa referente à possível inconsistência na pensão alimentícia e às despesas
médicas. Por fim, alega que resta comprovada a existência de pensão alimentícia judicial,
com seus devidos pagamentos, e o valor das despesas médicas glosados.

 

O magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

       “(...) O autor alega serem legítimas as deduções decorrentes de valores
pagos no ano de 2010 a título de pensão alimentícia e plano de saúde.

A União, por sua vez, não questiona a possibilidade de dedução, em tese, de
valores referentes a tais rubricas. No entanto, contesta afirmando que, mesmo intimado, o
autor não teria levado ao processo administrativo, tampouco trazido ao processo judicial,
documentos idôneos a comprovar os pagamentos que alega ter realizado.

Em relação aos valores referentes à pensão alimentícia, verifico que o autor
colacionou aos autos sentença homologatória de acordo prevendo o pagamento de pensão
alimentícia, em processo no qual os filhos do autor foram representados por sua genitora.
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Conquanto não conste dos autos documentos referentes aos filhos do autor,
referida informação indica que se trata de menores de idade. Dessa forma, o recibo contendo
planilha elaborada pelo próprio autor e assinada pelos menores incapazes (Art. 3º, CC/02) não
possui validade, não sendo documento apto a comprovar o pagamento dos valores a título de
pensão.

Em relação aos valores referentes ao plano de saúde, verifico que o único
documento apresentado pelo autor consiste em uma declaração simples, sem a descrição dos
serviços contratados, consistindo em declaração geral de quitação, com um carimbo sem
assinatura. (...)”

 

  É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

 A pretensão refere-se à anulação de notificação de lançamento do IRPF relativo
ao ano calendário 2010 em que foram apuradas as seguintes infrações: a) Dedução indevida
de previdência privada e Fapi, glosa do valor de R$ 84,27; b) Dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, glosa do valor de R$ 61.200,00.

 

Na contestação, a União/Fazenda Nacional afirma que o Recorrente somente
apresentou uma declaração feita com base numa planilha elaborada pelo próprio peticionante
e desacompanhada dos comprovantes de depósito efetuados em nome dos alimentandos.

 

Em suas razões recursais, o Autor afirma que apresentou cópia da homologação
judicial do acordo de revisão de alimentos que tramitou perante a 1ª. Vara de Família de
Colatina/ES, realizado em 23/09/2009, no qual o Autor restou obrigado a pagar alimentos no
valor de 10 (dez) salários mínimos.

 

A legislação sobre a qual versa a causa de pedir - cancelamento do lançamento
fiscal relativo à declaração de imposto de renda do recorrente dos ano de 2010/2012, tendo
como pano de fundo o pagamento de pensões alimentícias e de pagamento de previdência
privada -refere-se às hipóteses de deduções legalmente autorizadas.

 

Nesse sentido, prescreve a Lei nº 9250/95 (arts. 4º e 8º e §2º):
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Art. 4º. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:

I - a soma dos valores referidos no art. 6º da Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de
1990;

II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;

Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias;

§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
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§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de
despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.

 

A matéria em questão versa, portanto, sobre a possibilidade de restabelecimento
de deduções glosadas, isto é, a desconsideração das glosas efetuadas pelo Fisco.

 

Neste ponto o Decreto 3.000/99 destaca que:

 

“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.

§ 1º Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.

§ 2º As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa

Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.

§ 3º Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos.”

 

 De acordo com os documentos apresentados na inicial, o Autor teria
apresentado ao Fisco apenas acordo homologado judicialmente, em 23/09/2009, fixando o
valor da pensão alimentícia judicial em 10 (dez) salários mínimos relativo aos seus dois
filhos, IGGOR VINICIUS LOSS SANTANA e TAÍSA FERNANDA LOSS SANTANA, bem
como recibo de pagamento assinados pelos seus filhos, no montante total de R$61.200,00,
relativo aos valores recebidos por eles no ano de 2010.

 

Note-se que a hipótese material da dedução consiste nas importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial, sendo desinfluente, para
fins tributários, a forma como a obrigação é cumprida pelo credor de alimentos.
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Não importa, portanto, se o pagamento da pensão se deu por desconto em folha,
crédito em conta corrente ou pagamento em espécie, uma vez que a norma tributária não
condiciona a dedução à determinada forma de execução da obrigação, de modo que não cabe
ao Fisco criar tal restrição.

 Assim, para a configuração do direito à isenção mostra-se necessária a prova de
que a obrigação alimentícia, fixada em decisão judicial, foi cumprida.

 

No caso concreto, o recorrido apresentou provas documentais que comprovam o
pagamento da pensão alimentícia, consistentes em recibo assinado pela representante dos
menores de que recebeu R$61.200, no anos de 2010, conforme documento apresentado aos
autos e ao processo administrativo.

 

 O documento em análise não contêm qualquer rasura, é claro e informa todos
os elementos cabíveis para serem considerados recibos de quitação, nos termos do art. 320 do
Código Civil.

 

Por fim, a própria declaração de rendimentos do Autor demonstra que o autor
tinha capacidade financeira para efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de 10
salários mínimos, bem como que os seus filhos nasceram em 06/07/1991 e em 21/10/1992,
tendo 19 e 18 anos, respectivamente, e, portanto, dependentes para fins legais.

 

Não há nenhuma previsão de termo final para a obrigação, nem referência à
extinção da pensão com a maioridade dos filhos ou de sua permanência enquanto durasse a
menoridade, pelo que o respectivo pagamento não poderia cessar automaticamente com a
maioridade dos beneficiários, dependendo de ação revisional, que não foi proposta.

 

Nesse sentido é o teor da Súmula 385 do STJ: “O cancelamento de pensão
alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante
contraditório, ainda que nos próprios autos.”

 

Por fim, o comprovante apresentado pelo Autor da operadora de plano de saúde
UNIMED, no valor de R$84,27, também merece ser aceito, uma vez que emitido
eletronicamente e sem quaisquer rasuras.
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Voto por conhecer o Recurso do Autor e dar provimento a ele para reformar a
sentença e julgar procedente o pedido para (i) declarar a nulidade do lançamento nº
13767.720057/2013-31 e (ii) condenar a União a restituir eventuais valores devidos ao Autor,
a título de IR 2010/2011, devidamente corrigido pela taxa SELIC. Custas ex lege. Sem
condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000359416v2 e do código CRC 6a91d759.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 0010780-43.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: MARIA EMILIA TORRES VALLORY (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização (PU) interposto pela União em
face do acórdão desta Turma Recursal que, reformando a sentença, determinou que, na
repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Alega a parte recorrente, em síntese, que a jurisprudência dominante do STJ é
no sentido de que, na repetição imposto de renda submetido à declaração de ajuste, como
ocorre no caso concreto, a atualização do indébito deve ser feita a partir da data prevista para
entrega da declaração em cumprimento ao disposto no caput do art. 16 da Lei 9.250/1995.
Assenta a divergência nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
REsp 1.434.703-RS e no AgInt no REsp 1.308.196-DF.

VOTO

O dissídio jurisprudencial, no caso, restou configurado, uma vez que, enquanto
a TR/ES determinou como termo inicial para incidência de correção monetária a data do
pagamento indevido (retenção na fonte), nos acórdãos apontados como paradigma, o STJ,
acolhendo tese divergente, determinou que os índices de atualização incidentes na ação de
repetição do indébito tributário, quando se tratar de imposto de renda, fluem a partir da data
prevista para a entrega da declaração de rendimentos, consoante o art. 16 da Lei n.
9.250/1995.

Eis os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e apontados
como paradigma pela recorrente:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. RESTITUIÇÃO.
TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC). DATA DA
RETENÇÃO (ANTECIPAÇÃO) VS. DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
RENDIMENTOS NÃO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA. ART.
16, DA LEI N. 9.250/95.

1. Ressalvados os casos em que o recolhimento do tributo é feito exclusivamente pela retenção
na fonte (rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva), que não admite compensação
ou abatimento com os valores apurados ao final do período, os juros e correção monetária
(SELIC) incidentes na ação de repetição do indébito tributário fluem a partir da data
prevista para a entrega da declaração de rendimentos e não a partir da retenção na fonte
(antecipação), consoante o art. 16, da Lei n. 9.250/95.
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2. Precedentes em casos onde se analisou a exigibilidade para efeito de se fixar o termo inicial
do prazo prescricional da ação de repetição de indébito: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp. n.
1.233.176/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 21/11/2013, DJe
27/11/2013; REsp. n. 1.472.182-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 19.05.2015.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ REsp
1434703 / RS DF 2014/0027230-2;  Relator: Min. Mauro Campbell Marques; Data do
Julgamento: 08/09/2015; DJe: 17/09/2015; grifo acrescentado)

TRIBUTÁRIO.   IMPOSTO DE RENDA.   PESSOA FÍSICA.   RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.  TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
TRIBUTÁRIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO APONTADO COMO
VIOLADO.  DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.

1. A Corte de origem não se manifestou sobre a aplicação do art. 111 do CTN. Assim, não
merece reparos a decisão  agravada,  ao  reconhecer  a ausência do
devido prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.

2.  É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o  recorrente não indica
o dispositivo legal tido por violado quanto à   tese   apresentada   no   apelo  raro,  ante  à 
deficiência  de fundamentação  recursal.  Incidência  da  Súmula 284/STF.

3. Sobre o mérito,  o entendimento desta Corte é no sentido de que, na hipótese do  art. 16 da
Lei 9.250/95, em que a restituição prevista é o saldo do  imposto  de  renda,  apurado  pela
declaração de ajuste anual de rendimentos,   incidirão  os  juros  calculados  com  base  na 
taxa referencial  - SELIC, acumulada mensalmente, e calculada a partir da data prevista
para a entrega da declaração de rendimentos.

4. Agravo interno não provido. (STJ AgInt no REsp 1308196 / DF 2012/0022865-0;  Relator:
Min. Sérgio Kukina; Data do Julgamento: 28/03/2019; DJe: 01/04/2019; grifo
acrescentado)

A Questão de Ordem nº 5 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) dispõe
que: “Um precedente do Superior Tribunal de Justiça é suficiente para o conhecimento do
pedido de uniformização, desde que o relator nele reconheça a jurisprudência predominante
naquela Corte”.

Voto por proceder à adequação do acórdão ao entendimento do STJ para
determinar, em favor da União, ora recorrente, que "os juros e correção monetária (SELIC)
incidentes na ação de repetição do indébito tributário fluem a partir da data prevista para a
entrega da declaração de rendimentosconsoante o art. 16, da Lei n. 9.250/1995" Procedida
então a adequação (retratação), os fundamentos acima devem integralizar o acórdão em
referência.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000349548v8 e do código CRC 9f0fae47.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0002593-50.2018.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ARGENTIR HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a devolução dos valores
relativos ao PASEP, ano 2012, à conta vinculada em nome de Zenita da Rocha Loureiro.

Em suas razões recursais (Evento 19), alega, em síntese,  que (i) a Justiça
Federal é incompetente para processar e julgar o presente feito, porque o autor não é titular da
conta, sendo apenas herdeiro-pensionista, (ii) aplica-se ao caso a Súmula 161/STJ, que dispõe
que é "competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao
PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta", (iii) o autor não
possui legitimidade para postular a recomposição da conta vinculada ao PASEP do titular
falecido, sendo legítimo o espólio enquanto não realizada a partilha, (iv) também é parte
ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, pois, tratando-se de demanda que objetiva o
levantamento de valores concernentes ao PASEP, o Banco do Brasil S/A é o legitimado a
compor o polo passivo da relação processual, pois responsável por processar as solicitações
de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos e restituições, (v) em razão
de a demanda somente ter sido ajuizada em 2018, deve ser declarado prescrito o direito de
ação, uma vez que, de acordo com o Decreto nº 20.910/1932, prescrevem em 05 (cinco) anos
o direito ou ação contra a Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se
originarem, a saber, o pagamento do abono do PASEP do ano de 2012, (vi) a prescrição
quinquenal diz respeito não apenas às prestações periódicas porventura decorrentes, mas ao
próprio fundo de direito, (vii) a pretensão que começou a fluir contra a falecida instituidora da
pensão continua a correr em face dos herdeiros e/ou pensionistas, (viii) com base na
legislação de regência, o abono salarial, no valor de um salário mínimo, é destinado aos
trabalhadores vinculados a empregadores contribuintes do Programa PIS/PASEP que
percebam em média até dois salários-mínimos mensais. que trabalharam com carteira
assinada ou foram nomeados em cargo público por pelo menos 30 dias no ano-base, que
estejam cadastrados há pelo menos cinco anos junto ao Programa PIS-PASEP e tenham sido
informados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, (ix) no caso dos
autos a parte autora não comprova o preenchimento dos requisitos acima pelo titular, (x) as
hipóteses de saque do saldo são restritas e taxativamente previstas em lei e a legislação
regulamentadora do PIS/PASEP não permite a movimentação de valores depositados para
cumprir o desiderato de composição do respectivo fundo, exceto nas hipóteses taxativamente
arroladas, (xi) já calcula os valores do PASEP que devem ser repartidos entre todos os
servidores públicos, dentro das possibilidades do atingimento dos objetivos do próprio fundo
criado, e (xi) não obstante, a responsabilidade pela manutenção da conta, saque,
movimentações e pagamentos é do Banco do Brasil S/A e não da União, devendo ser julgado
improcedente o pedido.
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 Sem contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da União, tendo em
vista que, de acordo com o Decreto 4.751/2003, a gestão do PIS/PASEP é exercida por um
Conselho Diretor, órgão que não é dotado de personalidade jurídica e, deste modo, fica a
cargo da União responder em juízo representando o Fundo do PIS/PASEP. Neste sentido:

PIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL.
PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. 1. A União Federal é parte legítima para figurar
no pólo passivo das ações relativas às contribuições ao Fundo PIS/PASEP, tendo em vista
que é gerido por um Conselho Diretor, vinculado ao Ministério da Fazenda (STJ – RESP
333871/SP). 2. As ações contra a Fazenda Pública caducam em cinco anos (art. 1º do Decreto
nº 20.910/1932). 3. Apelação a que se nega provimento. (AC 00026239620064036114,
DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRCIO MORAES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3
Judicial 1 DATA:30/08/2010 PÁGINA: 168 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO
QÜINQÜENAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. UNIÃO. LEGITIMIDADE. 1. O Conselho do Fundo de Participação
do PIS/PASEP, criado por meio do Decreto n.º 78.276/76, sendo órgão vinculado ao
Ministério da Fazenda, não é dotado de personalidade jurídica própria, devendo a União
figurar no pólo passivo da ação que versa sobre a contribuição ao PIS/PASEP, em razão de
sua competência para a arrecadação e a administração do tributo em questão. 2. A Caixa
Econômica Federal e o Banco do Brasil S/A, sendo meros arrecadadores do PIS, não são
partes legítimas "ad causam". 3. Aplicação da Súmula n. 77 do C. STJ: "A Caixa Econômica
Federal é parte ilegítima para configurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições
para o fundo PIS/PASEP". 4. Pacífico o entendimento quanto à natureza tributária das
contribuições ao PIS/PASEP. 5. Aplicável o prazo prescricional qüinqüenal, previsto no
Decreto nº 20.910/32, em face da inexistência de norma específica tratando da matéria. 6.
Encontra-se prescrito o direito de ação, porquanto decorridos mais de cinco anos entre a data
do último índice pleiteado e o ajuizamento do feito. 7. pelação e recurso adesivo improvidos.
(AC 00022960920004036100,DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO HADDAD, TRF3 -
QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 2 DATA:18/08/2009 PÁGINA: 134
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Assim, esta Justiça Federal tem competência para processar e julgar a presente
ação. 

Da mesma forma, o autor, dependente devidamente habilitado para o
recebimento de pensão por morte, possui legitimidade para ingressar em juízo requerendo
pronunciamento judicial quanto aos valores devidos e não recebidos em vida pelos titulares
de PIS/PASEP, conforme bem destacou a sentença.

Ocorre que a União, preliminarmente, alega que o direito ao recebimento
dos  valores relativos ao PASEP, ano 2012, estaria alcançado pela prescrição, considerando o
ajuizamento do feito somente em 2018. 
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De fato, é de 5 anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União por
titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de valores, nos termos do
art. 1° do Decreto-Lei n. 20.910/1932. 

Voto por conhecer o recurso da União e, no mérito, dar-lhe provimento para
pronunciar a prescrição da pretensão inicial, nos termos da fundamentação. Sem custas e
condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000368403v10 e do código CRC e745ad46.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5004383-43.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDISON DEO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização (PU) interposto pelo autor em
face do acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e
manteve a sentença que, por sua vez, negou o pedido de conversão de licença especial não
gozada em pecúnia, acolhendo a tese de que a pretensão deduzida nestes autos já teria sido
fulminada pela prescrição, visto que o reconhecimento administrativo da dívida, após o
decurso do prazo prescricional, não tem a aptidão de interromper nem suspender o respectivo
prazo.

Alega, a parte recorrente, em síntese, que o reconhecimento do direito na esfera
administrativa interrompe a fluência do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso, ou
importa renúncia, quando já consumada a prescrição. Assenta a divergência jurisprudencial
em acórdãos do STJ (REsp 1.641.117) e da TNU (201071550018242).

VOTO

O acórdão recorrido entendeu que o autor faria jus à conversão requerida,
considerando que a restrição disposta no art. 33 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001 não
atenderia ao princípio da razoabilidade e permitiria o enriquecimento ilícito da Administração
Pública, pois o militar que não usufruiu do benefício a que fazia jus, não tendo utilizado o
período da licença especial para fins de passagem à inatividade, deve ter assegurada a
transformação da licença especial não gozada em pecúnia, ainda que não permitida pela
legislação de regência. 

Porém, pronunciou a prescrição da pretensão inicial, tendo em vista que, nos
termos da jurisprudência do STJ (STJ - AINTARESP 2018.01.63700-7, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho - Primeira Turma, Data:19/11/2018; STJ - AIEDRESP
2016.01.26249-5, Rel. Ministro Francisco Falcão - Segunda Turma, Data: 30.04.2018; TRF2
- AC 0165353-64.2016.4.02.5101, Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva -
Oitava Turma Especializada - Data: 02.10.2018; TRF2 – AC 0031789-86.2016.4.02.5101 –
Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima, Oitava Turma Especializada, Data:
13.12.2017),  o termo inicial para pleitear judicialmente a conversão da referida licença em
pecúnia é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público ou militar, sendo que, no
caso, o autor foi transferido para a reserva em 16/12/2008 e a presente ação somente foi
ajuizada em 14/06/2018.
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O autor, por sua vez, inconformado, apresentou este PEDILEF sustentando que
haveria divergência jurisprudencial em acórdãos do STJ (REsp 1.641.117) e da TNU
(201071550018242). Demonstrou que o STJ, mais recentemente, teria formulado o
entendimento no sentido de que “o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido
por inteiro o prazo prazo prescricional, implica renúncia à prescrição, nos termos do art. 191
do Código Civil.” (AgInt no REsp 1602472/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).

Destacou também outro precedente da Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO
DIREITO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA. 1. O ato
administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo
prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando
já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil). 2. No caso, tem-se servidor público
aposentado em 3/5/2006, que, em 19/8/2010, requereu administrativamente a conversão de
licença-prêmio em pecúnia. O processo administrativo no qual se reconheceu o direito foi
encerrado em 4/10/2012, quando já superado o prazo prescricional da pretensão
indenizatória, circunstância que configura a renúncia da prescrição. 3. Recurso especial
provido.” (REsp 1641117/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019)

No caso, o direito do autor foi reconhecido administrativamente em
2018, consubstanciado no Despacho nº 2/GM-MD, do Ministro de Estado da Defesa,
assinado em 12/4/2018, publicado no DOU de 13/4/2018, sendo divulgado no Âmbito da
Marinha, através do Boletim de Ordens e Notícias nº 293 de 16/04/2018.

Voto por proceder à adequação do acórdão ao entendimento do STJ para
determinar, em favor do autor, ora recorrente, "o pagamento de indenização equivalente à
conversão em pecúnia dos seis meses de licença-prêmio não usufruída e não contada em
dobro para fins de aposentadoria, sem incidência de imposto de renda"; A atualização dos
valores deverá obedecer às orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Procedida
então a adequação (retratação), os fundamentos acima devem integralizar o acórdão em
referência.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000318187v10 e do código CRC f23b41b4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:23
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RECURSO CÍVEL Nº 5013183-26.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SEBASTIAO VAZ DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de reajuste da renda mensal de benefício previdenciário
com base no IPC-3i, em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006.  Alega a
recorrente a inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

VOTO

Eis o teor da sentença:

"A parte autora almeja a declaração de inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei
nº 8.213/91. Afirma que os índices de reajuste dos benefícios previdenciários
não foram suficientes para manter o poder de compra da renda mensal de seu
benefício previdenciário. Pediu a condenação do INSS a reajustar a renda
mensal do seu benefício previdenciário com base no IPC-3i, em substituição ao
INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006.

De acordo com Lei nº 11.430/2006, que deu a redação atual do artigo 41-A da
Lei nº 8.213/1991, o INPC-IBGE é o índice eleito para reajustar a renda mensal
dos benefícios previdenciários. A parte autora alegou que a inflação apurada
pelo INPC não corresponde à defasagem sofrida pelos aposentados, uma vez
que os fatores considerados na mensuração daquele índice observam aspectos
de âmbito geral. Argumentou que existe um índice específico, o IPC-3i, que é
mais apropriado para mensurar a evolução do custo de vida para indivíduos com
mais de 60 anos de idade, os quais correspondem à maior parte do público-alvo
da autarquia-ré. Ponderou que a União, ao legislar sobre o índice aplicável ao
reajuste dos aposentados, deveria ter respeitado o artigo 9º do Estatuto do Idoso,
segundo o qual “é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida
e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um
envelhecimento saudável e em condições de dignidade”, sendo que por
“políticas sociais públicas” há de se entender também os atos legislativos que
afetam direta ou indiretamente as condições sociais dos idosos. Dessa forma, o
Estatuto do Idoso determina que não basta a enumeração de um índice que
reajuste de qualquer forma os benefícios dos idosos, mas sim que traga
um reajuste que se coadune com o aumento dos preços e com a inflação,
considerando-se a necessidade e direcionamento de gastos dos idosos. Atribuiu
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à União responsabilidade civil pelo ato legislativo, pois o Poder Legislativo,
deixando de realizar estudos que possibilitassem a substituição do INPC pelo
IPC-3i, impediu a preservação do valor real dos benefícios previdenciários.

A tese articulada na petição inicial é engenhosa e perspicaz, mas contraria a
jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. O Supremo Tribunal
Federal já firmou o entendimento de que a Constituição Federal delegou ao
legislador ordinário a competência para estipular os critérios de reajustes dos
benefícios previdenciários apropriados para lhes preservar o valor real.
Consequentemente, consolidou o entendimento de que os critérios de
preservação do valor real são aqueles definidos em lei e não podem ser
substituídos pelo Poder Judiciário.

“(...) A INTERVENÇÃO DO LEGISLADOR NA DEFINIÇÃO DO VALOR
REAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. - A manutenção, em bases
permanentes, do valor real dos benefícios previdenciários tem, no próprio
legislador - e neste, apenas -, o sujeito concretizante das cláusulas fundadas
no art. 194, parágrafo único, n. IV, e no art. 201, § 4º (na redação dada pela
EC 20/98), ambos da Constituição da República, pois o reajustamento de tais
benefícios, para adequar-se à exigência constitucional de preservação de
seu quantum, deverá conformar-se aos critérios exclusivamente definidos
em lei. - O sistema instituído pela Lei nº 8.880/94, ao dispor sobre o reajuste
quadrimestral dos benefícios mantidos pela Previdência Social, não vulnerou a
exigência de preservação do valor real de tais benefícios, eis que a noção de
valor real - por derivar da estrita observância dos "critérios definidos em
lei" (CF, art. 201, § 4º, in fine) - traduz conceito eminentemente normativo,
considerada a prevalência, na matéria, do princípio da reserva de lei. O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL
TRADUZ LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL
DO ESTADO. - A reserva de lei constitui postulado revestido de função
excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas,
quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais
não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma
dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na
autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária
submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador.
- Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado
constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador
positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 - RTJ
161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à
imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no
âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos
pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não
dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é
institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo,
no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência
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que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da
separação de poderes. (...)” (STF, RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello,
DJU 6-12-2002, p. 74)

A preservação do valor real dos benefícios previdenciários é assegurada pela
aplicação dos índices estabelecidos pela própria legislação previdenciária. Falta
respaldo para o Poder Judiciário substituir os indexadores escolhidos pelo
legislador para a atualização do valor dos benefícios previdenciários por outros
que o segurado considere mais adequados.

Por isso, descarto a pertinência de discutir a constitucionalidade da lei que fixou
o índice de reajuste dos benefícios previdenciários, bem como de avaliar qual o
índice mais adequado para tanto.

Se o legislador ordinário tem liberdade para estipular o critério de reajuste
definido pela lei é legítimo, fica prejudicada a alegação de que a renda mensal
do benefício previdenciário da parte autora está defasada.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido."

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95), por estar em consonância com o entendimento desta Turma Recursal e do Supremo
Tribunal Federal (RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello, CJU 6-12-2002, p. 74).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337673v2 e do código CRC ddb9a44d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5007167-56.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA HELENA FALCAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO.
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE QUALIDADE DE SEGURADO.
CONJUGE. ÚLTIMO RECOLHIMENTO EM 12/2014. MENOS DE 120
CONTRIBUIÇÕES SEM A PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADO (VÍNCULO
EMPREGATÍCIO DE 1976 A 1989 -119 MESES E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DE
2012 A 2014). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE
AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, tendo em vista o não
preenchimento da qualidade de segurado do instituidor. Em síntese, alega a recorrente que o
INSS reconheceu a existência de 141 contribuições mensais, mas indeferiu o benefício do
Autor, sem considerar a sua situação de desemprego.

 

A sentença possui a seguinte fundamentação:

“(...)A condição de dependente da parte autora e a comprovação do óbito estão
caracterizadas nos autos, conforme documentos juntados aos autos (Evento 2, doc. 1 e 2).
Ademais, são requisitos incontroversos.

A discussão, então, restringe-se na comprovação da qualidade de segurado do
instituidor do benefício na data do óbito.

Em detida análise ao CNIS (fls. 20/27 do Evento 9, OUT1) é possível aferir
que o de cujus filiou, como empregado, no sistema da Previdência Social a partir de 1976.
Todavia, durante esse período contributivo, o falecido perdeu a qualidade de segurado do
Regime Geral da Previdência Social – RGPS, em diversas ocasiões entre os anos de 1976 a
1989.

Após cessar seu último vínculo empregatício em novembro de 1989, o falecido
reingressou no RGPS apenas em novembro de 2012, contribuindo para a previdência, como
contribuinte individual, até dezembro de 2014.

O art. 15, Lei nº 8.213/91 dispõe que: 
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“Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que
deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver
suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de
doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças
Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado
facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se
o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para
o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos
perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término
do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da
contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste
artigo e seus parágrafos.”

Como se vê, o § 1º desse dispositivo legal estabelece que o prazo do ‘inciso II’
pode ser prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses, caso o segurado tenha pago mais de
120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da
qualidade de segurado.

Logo, muito embora o INSS tenha apurado o tempo de contribuição em 11 anos,
7 meses e 15 dias, o que corresponde a mais de 120 contribuições, o falecido não faz jus à
prorrogação do período de graça, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei n. 8.213/91, tendo em
vista que ele não possui 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da qualidade
de segurado.
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A parte autora não alega a incapacidade do falecido, para fins de prorrogação do
período de graça, bem como concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do
disposto no art. 102, § 1º, da Lei n. 8.213/91.

Ademais, ainda que considerássemos todas as hipóteses de prorrogação do
período de graça (desemprego e 120 contribuições ininterruptas), o que estenderia a qualidade
de segurado do instituidor por 36 meses, nos termos do art. 15, § 2º da Lei n. 8.213/1991, na
data do óbito (31/12/2018), ele já teria perdido a qualidade de segurado, considerando que sua
última contribuição ocorreu em 12/2014, mantendo-a até 15/02/2018.

Sabe-se que o benefício pensão por morte, embora não seja exigido tempo
mínimo de carência para sua concessão, não é devido quando na data do óbito tenha ocorrido
a perda da qualidade de segurado.

É sabido também que a lei previdenciária põe a salvo o caso do falecido que
mesmo que tenha perdido a qualidade de segurado, consiga implementar os requisitos para
obtenção de aposentadoria quando do óbito, ou se for demonstrada a existência de
incapacidade laborativa permanente dentro do período de graça.

É o que prevê o art. 102 e seus parágrafos da Lei 8.213/91, que segue:

Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos
inerentes a essa qualidade. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria
para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em
vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que
falecer após a perda desta qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se preenchidos
os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior.(Incluído pela
Lei nº 9.528, de 1997)

Nesse sentido, é a Súmula n° 416 do STJ: “É devida a pensão por morte aos
dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos
legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito.”

Verifico, contudo, que o falecido não preenchia os requisitos para a concessão
de aposentadoria por idade, visto que faleceu com 64 anos, quando a idade mínima exigida
em lei é 65 anos para homem, e não possuía mais de 180 meses de contribuições, conforme
cálculo do tempo de contribuição apurado pelo INSS, no qual foi apurado apenas 141
contribuições (fl. 27 do Evento 15, PROCADM2).

De todo modo, as alegações autorais não merecem guarida, pois o falecido na
data do óbito já havia perdido a qualidade de segurado e não preenchia os requisitos
necessários para obtenção de qualquer benefício previdenciário, como visto acima, o que
acarreta a perda do direito de seus dependentes à percepção de pensão por morte.
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Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo Código de
Processo Civil. (...)”

 

É o breve relatório.

VOTO

 

 A parte autora era cônjuge do Sr. Carlos Roberto Caetano.

 

Para fins de concessão de benefícios previdenciários, de regra, deve o postulante
demonstrar o preenchimento concomitante de três exigências, quais sejam,
a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e os requisitos específicos do
benefício postulado.

 

Da análise do CNIS do instituidor, verifico que o manteve vínculo empregatício
nos períodos de 1976 a 1982, 1983 a 1988 e em 1989, que totalizaram 119 meses de
contribuições, portanto sem a incorporação destas contribuições ao patrimônio do mesmo,
uma vez que somente voltou a reingressar no RGPS em 2012 até dezembro de 2014, com o
recolhimento de mais 22 meses.

 

Em outras palavras, não há que se cogitar a existência de mais de 120
contribuições mensais sem a perda da qualidade de segurado, uma vez que conforme bem
analisado pela autarquia previdenciária, mesmo na década de 80, houve pequenas perdas de
qualidade de segurado.

 

Além disso, cumpre ressaltar que o instituidor reingressou no RGPS, na
qualidade de segurado facultativo, que ainda possui período de prorrogação da qualidade de
segurado mais baixo, ou seja, de 06 meses, o que ainda torna irrelevante eventual análise da
situação de desemprego, uma vez que a última contribuição ocorreu em 12/2014, enquanto
que o óbito ocorreu em 31/12/2018.
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Assim, dispõe o artigo 15 da Lei n.º 8.213/1991 hipóteses em que o período de
graça poderá ser ampliado.

 

Confira-se in verbis:

 

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que
deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso
ou licenciado sem remuneração;

 III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de
doença de segregação compulsória;

 IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças
Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições,
o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se
o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado 

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para
o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos
perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término
do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus
parágrafos.

 

O período de graça é um período no qual
o segurado mantém qualidade segurado, após o fim do vínculo laboral ou da cessação
das contribuições. E a lei fixa expressamente qual esse período de prorrogação
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da qualidade de segurado que pode ser de 12 (doze) meses, 24 (meses) ou mais, bem como o
termo a quo do início do período de graça. Pois a lógica do sistema, do regime que é
contributivo é de que o segurado e seus dependentes estejam cobertos dos riscos sociais
enquanto o segurado mantiver vinculação com regime, quer esteja exercendo atividade de
vinculação obrigatória com vinculo ou contribuindo/vertendo contribuições par ao sistema.

Sendo assim, por força do óbito ter ocorrido 24 meses após o último
recolhimento previdenciário do autor, em 12/2014, sua qualidade de segurado somente se
perdurou até, 15/07/2014, tendo, portanto, não mais preenchido tal requisito.

 

 VOTO POR CONHEÇER DO RECURSO DA AUTORA E NEGO-LHE
PROVIMENTO mantendo a sentença. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.55
da Lei 9099/95, observado os §§2 º e 3º do art. 98 do CPC/2015.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378626v2 e do código CRC 81ee3852.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:23
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RECURSO CÍVEL Nº 5001652-71.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARLETE FREITAS ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que acolheu o
pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 33), o INSS alega, em síntese, que
considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação
dada pela Lei nº 11.960/2009), na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, cabe observar a modulação dos efeitos estipulada
nas ADIs 4357 e 4425, ante a similaridade do caso, tendo requerido a aplicação da Lei nº
11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária
(TR + 0,5% ao mês). Além disso, aduziu a ausência de razoabilidade na prévia fixação
de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a
oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente. Contrarrazões da parte
autora (Evento 40).

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária e da fixação da multa na sentença.

Sobre o critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
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citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

No tocante à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado (500 reais por dia de atraso), pelo que carece reparo e fixação
no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Quanto à petição da autora (Evento 49), nota-se que o INSS, em sua
manifestação de Evento 48 aduziu que concederia a pensão por 4 meses, ante a ausência de
informação, na sentença, do tempo em que houve a união estável da autora com o segurado
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falecido. De fato, pela leitura da decisão, não se vislumbra o marco inicial da relação de
companheirismo ali reconhecida.

Na inicial, a autora alega que foi casada com o de cujus de 21/9/1974 a
4/12/1992 e que, em 2008, o casal retomou o relacionamento, passando a conviver
maritalmente até a morte do segurado em 24/3/2018. Considerando que a sentença entendeu
que haveria a alegada união estável, na foram narrada pela autora e conforme os elementos
dos autos, pode-se afirmar que a relação de companheirismo se deu de 1/1/2008 a 24/3/2018.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa diária aplicada na sentença para R$ 100,00. Sem custas e
condenação em honorários advocatícios. Intime-se o INSS para que conceda a pensão por
morte à autora com base na união estável mantida com o segurado falecido de 1/1/2008 a
24/3/2008. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000235978v10 e do código CRC f34ccc14.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 0500004-25.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RONIVALDO DA SILVA MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO
MAIOR. SURDEZ BILATERAL, DIABETES E HIPERTENSÃO. INVALIDEZ NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA
PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO

 

Trata-se de ação através da qual pretende a autora que seja o INSS condenado a
conceder-lhe, na condição de filho inválido, o benefício previdenciário de pensão pela morte
de seu pai, José Martins, falecido em 15/07/2015, bem como ao pagamento de valores em
atraso desde o requerimento administrativo.

 

Aduz a parte autora que é portadora de deficiência auditiva total, e que sendo
totalmente incapaz para o trabalho e maior de 21 anos faria jus ao recebimento de benefício
previdenciário de pensão por morte de seu pai, na qualidade de filho maior inválido. Tendo
esta apresentado requerimento administrativo, o mesmo foi indeferido ao argumento de falta
da qualidade de dependente.

O pedido foi julgado improcedente consoante se extrai da sentença, sob o
fundamento de que a autora não apresenta incapacidade que a impossibilite de exercer
normalmente suas atividades laborativas, não sendo assim inválida.

 

Irresignada a parte autora interpôs recurso, pugnando, em síntese, pela reforma
do julgado pelo reconhecimento de sua invalidez, uma vez que resta incontroverso que é
portador de surdez bilateral, diabetes e hipertensão arterial, sendo que ficou surdo aos 8 anos
de idade e sempre viveu sob a dependência econômica de seus genitores.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO
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Para fazer jus à pensão, é imprescindível que o autor comprove que preenchia
os requisitos necessários ao recebimento do benefício à época da morte do instituidor, dentre
eles se acha a qualidade de dependente do segurado.

 

Em relação aos filhos maiores, a dependência somente será caracterizada se
inválidos e se tal condição remontar à data do óbito do instituidor. Assim, no caso dos autos,
o laudo pericial deve demonstrar inequivocamente que o autor, apesar de maior, à época do
falecimento de seu pai, do mesmo já era dependente em razão de sua invalidez.

Este é o entendimento firme da jurisprudência da qual se extrai, a título
exemplificativo, o aresto abaixo:

 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA.
LAUDO PERICIAL. PROVA SUFICIENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO
MANTIDO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Demonstrada, mediante perícia, a incapacidade total e permanente da autora,
filha maior do instituidor do benefício, desde antes do óbito do pai, deve-lhe ser assegurada a
percepção de pensão por morte.

2. A dependência econômica da autora em relação ao pai falecido é presumida,
nos termos do artigo 16, I, § 4º, todos da Lei n. 8.213/91.

3. Juros de mora de 1% ao mês, por se tratar de verba de caráter alimentar,
devendo ser contados a partir da citação, para as parcelas vencidas anteriormente a ela, e do
respectivo vencimento, para as que lhe forem posteriores.

4. Honorários mantidos em 10% sobre o valor da condenação, porque fixados
em valor razoável, com observância da Súmula nº 111 do STJ. 5. Apelação do INSS
improvida. Remessa oficial parcialmente provida. (AC nº 200338000384417 - MG -
Apelação Cível - 200338000384417 - Relator: Desembargador Federal Francisco de Assis
Betti - Segunda Turma - Data de Julgamento: 17/09/2007 - Data de Publicação/Fonte: DJ
08/11/2007, p. 97)

 

A perícia médica realizada às fls. concluiu pela capacidade da autora e pela
inexistência de invalidez. Em resposta aos quesitos propostos pelas partes, a médica perita
afirmou:
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“(...) De acordo com exame clínico pericial, analisando individualmente os fatos
sequenciais, constatamos que, periciado diabético, hipertenso e com surdez bilateral.
Considerando que as patologias diabetes melittus e hipertensão são passíveis de tratamento
medicamentoso; Considerando que não encontramos sinais ou sintomas limitantes no exame
clinico pericial; Concluímos que não existe incapacidade para exercício de suas funções
habituais. (...)“

 

 

 

Não obstante os quesitos tenham sido respondidos com relação à capacidade
laborativa da parte autora, entendo que devam ser entendido no sentido de que a mesma é
capaz de prover seu sustento com o trabalho, o que, por conseqüência, afasta a condição de
inválida.

 

Outrossim, é importante destacar que ambos os genitores do Autor eram
trabalhadores rurais, bem como resta incontroverso que sua residência ainda permanece no
interior do Estado, razão pela qual malgrado a existência de deficiência que impede a sua
comunicação, resta capacidade laborativa para o trabalho braçal.

 

Assim, tenho que não ficou evidenciado a invalidez apta a ensejar o deferimento
da pensão pretendida.

 

Voto por conhecer do recurso do Autor e a ele nego provimento. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000366121v2 e do código CRC 4bfe3f9c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5002239-96.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GLAUCIA LUCIA DE ASSIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte desde a data do óbito, em 25/08/2017. Em
suas razões recursais (Evento 71, Reclno1), alega, em síntese, que (i) nos documentos
certidão de casamento e certidão de óbito consta a averbação do divórcio da autora e do
finado, (ii)  a prova testemunhal não é suficiente para sobrepor tais documentos públicos, (iii)
além disso, não havia coabitação entre a autora e o finado, (iv) não está provada a união
estável do casal antes de 2017. Contrarrazões no Evento 75, CONTRAZ1.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso, a autora, em razão do falecimento de Sr. Elson Luiz Loureiro, em
25/08/2017, requereu pensão por morte sob a alegação de que teria sido casada com o de
cujus por 25 anos, que separaram judicialmente em 2004, mas teria retornado a
conviver maritalmente com o segurado falecido em meados de 2012 e, para comprovar a
alegada união estável, apresentou os seguintes documentos na inicial:

(i) Documentos pessoais do falecido;

(ii) Cartões de crédito em nome do falecido com validades posteriores ao
divórcio;

(iii) Conta de telefone em nome falecido, constando o mesmo endereço da
autora com vencimentos em 2016;

(iv) Notas Fiscais de lojas como Ponto Frio emitida em março de 2015 e de
material de construção emitida em 2014 em nome do falecido com o mesmo
endereço da autora;
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Em justificação administrativa, foram colhidos depoimentos de três testemunhas
que confirmaram o retorno da convivência marital da autora e do falecido antes do óbito.

Assim, e diante do acervo probatório, a sentença julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora, sob a seguinte fundamentação:

"Nestes autos, a parte autora requer a concessão do benefício de pensão por
morte em decorrência do falecimento de sua companheira, Sr. Elson Luiz
Loureiro, em 25/08/2017.

Para tanto, a parte autora afirma que foi casada com o extinto por 25 anos,
entretanto em 2004 se separou judicialmente e após 03 nos de separação
voltaram a conviver more uxório.

Todavia, o benefício requerido administrativamente (NB 21/162.732.310-1),
em 01/09/2017, foi indeferido ao argumento de que os documentos apresentados
não comprovam união estável em relação ao segurado falecido.

Pois bem.

O benefício pensão por morte está previsto nos artigos 74 a 79, da Lei n.
8.213/91 e para sua concessão é necessário o preenchimento dos seguintes
requisitos:

a) ocorrência da morte;

b) demonstração da qualidade de segurado do instituidor do benefício e

c) condição de dependente de quem pleiteia o beneficio.

Em relação aos dependentes dos segurados, o art. 16 da Lei n. 8.213/91, assim,
prescreve:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição
de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e
a das demais deve ser comprovada.

O óbito e a qualidade de segurado do instituidor do benefício estão devidamente
comprovados. Ademais, são requisitos incontroversos.

O ponto controvertido da demanda repousa na dúvida quanto a união estável.
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Realizada a Justificação Administrativa, a primeira testemunha (Ailton) foi
firme quanto a união estável do casal se declarou frequentador assíduo da
residência, já a segunda testemunha (Dona Neuza) em meio ao seu depoimento
afirmou que foi morar em São Paulo ficando por 10 anos fora e retornou em
2010, e se recorda que o seu Elson já estava morando na casa e não mais se
separaram e que todos os conheciam, pois, o casal tinha um bar em sua própria
casa.

A terceira testemunha embora não saiba ao certo a idade dos seus filhos,
afirmou com convicção que o casal se reaproximou há uns oito anos. O fato de
não saber informar a idade dos filhos não desqualifica o depoimento da
testemunha no tocante a União estável, pois, o certo é que todas as testemunhas
afirmaram que o casal convivia mora uxório, passando a ser minúcia o tempo
que o extinto retornou para a casa, pois, do que se extrai da audiência conviviam
há mais de 2 anos, o que importa para a legislação de regência.

No que diz respeito às formas de se comprovar a existência de união estável,
destaco que, no meu sentir, o Poder Judiciário não está vinculado à valoração
probatória prevista no art. 22, § 3º, do Decreto nº. 3.048/99, o qual menciona
quais documentos seriam necessários para demonstração da existência de união
estável. Como se trata de exigência criada por Decreto (e não por lei em sentido
estrito), decerto que suas disposições servem tão-somente para reger a atividade
administrativa, não podendo ser utilizadas para obstar a concessão de benefícios
pelo Judiciário, quando a relação de companheirismo restar demonstrada por
outros meios probatórios.

Com efeito, não tendo a Lei nº. 8.213/91 exigido o início de prova material
para comprovação da união estável, inviável se impedir a concessão por
conta deste fundamento. Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE.
COMPANHEIRA. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 4. A Lei
nº. 8.213/91 não exige para fins de comprovação de união estável início de
prova material. As certidões de nascimento dos filhos em comum e a prova
oral produzida nos autos comprovam a união estável do casal. (...) (AC
200801990439406, DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES,
TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:22/05/2014 PAGINA:290.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO POSTERIOR À LEI Nº
9.528/97. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA
MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL.
UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. (..) 6.
A Lei nº. 8.213/91 não exige, para fins de comprovação de união estável,
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início de prova material. Precedentes. (...) (AC , JUIZ FEDERAL
CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1
DATA:04/04/2014 PAGINA:732.)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL.
CONVIVÊNCIA DURADOURA DEMONSTRADA POR PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA E SUFICIENTE. DIVERGÊNCIA DE NOMES.
REGISTRO DE NASCIMENTO E CERTIDÃO DE CASAMENTO
RELIGIOSO. DECLARAÇÃO DE DUPLICIDADE DE NOMES.
DESNECESSIDADE. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. CUSTAS.
APELO DO INSS E REEXAME PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. A Lei
n. 8.213/91 somente exige início de prova material para fins de
comprovação de tempo de serviço, não havendo tal exigência para fins de
comprovação de união estável (AC 2007.01.99.032072-1/MG; Relator:
Desembargador Federal Francisco de Assis Betti). 3. Os depoimentos
colhidos na fase instrutória foram unânimes e convincentes em asseverar que a
autora e o instituidor falecido viveram maritalmente por um período entre trinta
e quarenta anos, o que demonstra que a requerente e o segurado mantiveram
relacionamento público, contínuo e duradouro, a caracterizar a existência de
união estável. (...) (AC 200201990434539, JUIZ FEDERAL FRANCISCO
HÉLIO CAMELO FERREIRA, TRF1 - 1ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1
DATA:16/09/2011 PAGINA:653.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO.
DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ANÁLISE DA
PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO
PARA APRECIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. 1. No caso em tela, a
Corte de origem, ao proclamar a necessidade de início de prova material para a
comprovação da união estável da Recorrente com o de cujus – o que restou
afastado na decisão ora hostilizada –, deixou de apreciar a prova testemunhal
apresentada, impondo-se o retorno dos autos àquele Sodalício para prosseguir
na análise do feito como entender de direito. 2. Na ausência de fundamento
relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, deve ser
mantida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos. 3. Agravo
regimental desprovido. (AGRESP 201000456787, LAURITA VAZ, STJ -
QUINTA TURMA, DJE DATA:31/05/2010 ..DTPB:.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO
ESTÁVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE
SUMULAR Nº 7/STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO. 1. O art. 14 do Decreto 77.077/76, antes mesmo da edição
da Lei 9.278/96, assegurava o direito dos companheiros à concessão de
benefício previdenciário decorrente do reconhecimento da união estável,
desde que configurada a vida em comum superior a cinco anos. 2. Em
nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à
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comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de
prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de
todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da
existência da vida em comum entre os companheiros. 3. A Terceira Seção
deste Superior Tribunal, no âmbito da Quinta e da Sexta Turma, já
consolidou entendimento no sentido da não-exigência de início de prova
material para comprovação da união estável, para fins de obtenção do
benefício de pensão por morte, uma vez que não cabe ao julgador restringir
quando a legislação assim não o fez. 4. A comprovação da união estável entre
o autor e a segurada falecida, que reconheceu a sua condição de companheiro, é
matéria insuscetível de reapreciação pela via do recurso especial, tendo em vista
que o Tribunal a quo proferiu seu julgado com base na análise do conjunto
fático-probatório carreado aos autos. Incidente, à espécie, o verbete sumular nº
7/STJ. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (RESP 200501452370,
ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:18/09/2006
PG:00357 ..DTPB:.) (destaquei)

De acordo com a legislação, para que a união estável se configure é preciso que
esteja caracterizada pela publicidade, continuidade e durabilidade e que as
partes tenham a intenção de constituir família, características demonstradas nos
autos.

Por sua vez, a Lei n. 8.213/91, em seu art. 16, § 3°, considera dependente na
condição de companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,
mantém união estável com o segurado. Essa dependência econômica é
presumida, sendo que para a sua comprovação, a lei previdenciária não tem
exigido início de prova material, ao contrário do que ocorre com a prova
destinada à comprovação de tempo de serviço. 

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE.
COMPANHEIRA. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
PROVA TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 4. A Lei nº. 8.213/91 não
exige para fins de comprovação de união estável início de prova material. As
certidões de nascimento dos filhos em comum e a prova oral produzida nos
autos comprovam a união estável do casal. (...) (AC 200801990439406,
DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, TRF1 - SEGUNDA
TURMA, e-DJF1 DATA:22/05/2014 PAGINA:290.)

Pensão por morte. União estável (declaração). Prova exclusivamente
testemunhal (possibilidade). Arts. 131 e 332 do Cód. de Pr. Civil (aplicação). 1.
No nosso sistema processual, coexistem e devem ser observados o princípio do
livre convencimento motivado do juiz e o princípio da liberdade objetiva na
demonstração dos fatos a serem comprovados (arts. 131 e 332 do Cód. de Pr.
Civil). 2. Se a lei não impõe a necessidade de prova material para a
comprovação tanto da convivência em união estável como da dependência
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econômica para fins previdenciários, não há por que vedar à companheira a
possibilidade de provar sua condição mediante testemunhas,
exclusivamente. 3. Ao magistrado não é dado fazer distinção nas situações em
que a lei não faz. 4. Recurso especial do qual se conheceu, porém ao qual se
negou improvimento. Origem : STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL - 783697 Processo: 200501580257 UF:
GO Órgão Julgador: SEXTA TURMA Data da decisão: 20/ 06/ 2006
Documento: STJ000712519 - Rel. Nilson Naves.

No caso concreto, não há dúvidas quanto a convivência marital por período
muito superior a 2 anos, entre a autora e o falecido, até a data do óbito. Portanto,
a autora faz jus ao benefício previdenciário de pensão por morte.

Em sendo assim, atento às regras vigentes na época do óbito, mormente as
estabelecidas pela Lei n. 13.183/2015 – que alterou a redação de diversos
dispositivos da Lei de Benefícios, em especial seu art. 74 –, forçoso destacar
que restou comprovada a união entre a autora e o falecido por mais de 2
anos,  o que confere à autora o direito a pensão vitalícia, nos termos do art.
77, § 2°, V, ‘c’, ‘6’, da Lei 8.213/91, uma vez que, na época do óbito
(21/05/2018).

Fixo o termo inicial do benefício a partir da data do óbito, ocorrido em
25/08/2017, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei n. 8.213/81.

Dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o feito com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para condenar o INSS a conceder à autora o benefício de pensão por
morte vitalícia (NB 21/162.732.310-1) desde a data do óbito, ocorrido em
25/08/2017, em razão do falecimento de seu ex-companheiro, Sr. Elson Luiz
Loureiro, bem como a pagar os atrasados desde então."

 

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. A parte ré, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudesse modificar a decisão recorrida.

No mais, de acordo com a jurisprudência do STJ, a coabitação não é requisito
indispensável para caracterização da união estável. Assim, e nos termos do art. 46 da Lei
9.099/1995, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 232



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 142/429

5002239-96.2018.4.02.5001 500000315915 .V10 JES10769© JES10769

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000315915v10 e do código CRC 66aecd07.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 0009267-72.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDNA SAMPAIO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. PENSÃO POR MORTE. LEI
13.135/2015. ÓBITO DO SEGURADO EM AGOSTO DE 2015. DEPENDENTE
(COMPANHEIRA) COM 49 ANOS DE IDADE NA DATA DO ÓBITO. DEPOIMENTOS
EM JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE ATESTAM EXISTÊNCIA DE UNIÃO
ESTÁVEL POR TEMPO SUPERIOR A DOIS ANOS. PENSÃO POR MORTE VITALICIA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.

 

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido do benefício de pensão por morte, cujo óbito ocorreu em
23/08/2015, pelo período de 04 (quatro) meses, ante à comprovação de união estável por
período inferior a 02 (dois) anos, haja vista início de prova documental somente a partir de
2014, nos seguintes termos:

 

“(...)No caso dos autos, com o fim de comprovar a alegada união estável, a parte
autora juntou aos autos os seguintes documentos: comprovantes de endereço em comum (fls.
11, 15, 18, 20, 82, 83); certidão de óbito em que a autora foi a declarante do óbito (fl. 15);
resumo de compra de passagens aéreas em que autora e falecido viajaram para Maceió em
23/04/2015 (fls. 21/22); declaração do hospital em que Sr. Josuel esteve internado, no período
de 29/07/2015 a 10/08/2015, de que a autora era sua acompanhante (fl. 23); atestado médico
concedido à autora por estar acompanhando Sr. Josuel em 27/07/2015 (fl. 24); declaração de
empresa de serviços póstumos de que Josuel foi beneficiário do contrato de que a autora é
titular (fl. 25).

 

Foi realizada justificação administrativa, oportunidade na qual foram colhidos
os depoimentos de três testemunhas (fls. 245/260), os quais não foram contraditórios ao
acervo probatório, tendo sido convincentes quanto à convivência do referido casal. Disseram
que o casamento não foi interrompido até o óbito do segurado. As testemunhas conhecem a
autora por períodos aproximados entre cinco e treze anos. A divergência de endereços
suscitada pelo INSS foi esclarecida pelas testemunhas. A autora era casada com José Cláudio,
mas vivia separada de fato. Oficializou o divórcio em 30/05/2017 (fl. 243).
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Entendo, portanto, que restou comprovada a união estável da autora com Sr.
Josuel. Resta saber quanto tempo durou esta união. Considerando que todos os documentos
juntados aos autos são recentes, sendo o mais antigo de 2014, considero provado que a união
estável teve duração inferior a dois anos. Na data do óbito, em 23/08/2015 estava em vigor a
Lei nº 13.135/2015. O tempo de gozo de pensão por morte recebida pelo cônjuge ou
companheiro passou a ser disciplinado pelo inciso V do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213/91,
incluído pela Lei nº 13.135/2015 com os seguintes termos: (...)

 

Assim, a autora somente faz jus ao benefício pelo período de quatro meses a
partir da data do óbito, em 23/08/2015.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma
do art. 487, I do NCPC, e condeno o Réu a:

 a) CONCEDER à autora EDNA SILVA DE MACEDO, inscrita no CPF n°
439.696.744-68, o benefício previdenciário de pensão por morte NB 21/174.307.033-8, desde
a data do óbito (DER 23/08/2015) pelo prazo de 04 (quatro) meses; RMI a calcular pela Ré;

b) PAGAR, após o trânsito em julgado, as parcelas vencidas (descontando-se
eventuais valores já recebidos), aplicando-se juros moratórios e correção monetária,
calculados com base nos índices oficiais do Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal, editado pelo CJF. (...)”

 

Em suas razões recursais, a Autora alega que o depoimento das três testemunhas
foram suficientes para comprovação da união estável do casal, pelo menos há treze anos,
tempo de moradia na última residência dos mesmos, razão pela qual é devido o benefício
previdenciário de forma vitalícia.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

O segurado veio a óbito em agosto de 2015. Respeitando a regra da aplicação da
lei vigente na data do óbito, aplicam-se ao caso as regras trazidas pela MP 664/2014,
posteriormente convertida na Lei 13.135/2015, que inovam as exigências para a concessão do
benefício da pensão por morte, nos seguintes termos:
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Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre
todos em parte iguais.

 § 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão
cessar. § 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

I - pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao
completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave;

 III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;

IV - pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge,
companheiro ou companheira, nos termos do § 5º.

V - para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo
afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das
alíneas “b” e “c”;

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18
(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados
em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

 c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do
beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito)
contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união
estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.
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Após a entrada em vigor da lei 13.135/2015, exige-se que o falecido tenha
vertido ao menos 18 (dezoito) contribuições mensais ao RGPS. Caso contrário, seus
dependentes terão direito a receber apenas 4 meses da pensão por morte (art. 77, parágrafo 2º,
alínea da Lei 8213/91).

 

Além da necessidade de se comprovar 18 contribuições mensais, a nova Lei
13.135/2015 exige que o cônjuge ou companheiro(a) também comprove que o casamento ou
união estável tenha se iniciado há mais de 2 anos da data do óbito e o tempo de sua vigência
irá variar de acordo com a idade do cônjuge/companheiro beneficiário.

 

No caso dos autos, não se discute a qualidade de segurado do instituidor da
pensão, bem como o período mínimo de 18 contribuições para a Previdência Social, aspectos
superados pela sentença e que não foram alvo do presente recurso.

 

O que se discute é a relação de companheirismo entre a autora e o falecido.
Segundo relatado pela autora e pelas testemunhas em audiência, embora o Juízo sentenciante
tenha considerado comprovada a união estável tão-somente, a partir da data do início de
prova documental em 2012, ela e o segurado já viviam em união estável há mais de 20 anos
antes do óbito.

Neste sentido, assiste razão a Autora.

 

As testemunhas, Sra. Marilza Fairich de Oliveira, Sra. Ellen Vieira Furtado de
Oliveira e o Sr. Rubens José da Silva Neto, em sede de depoimentos lavrados na Justificação
Administrativa, foram coesos no sentido de existência de união estável por mais de 13 anos, 5
anos e 9 anos, respectivamente, equivalente ao tempo que cada um dos depoentes foi vizinho
do casal no mesmo grupamento residencial.

 

Com efeito, cumpre destacar que não houve qualquer contradição nos
depoimentos prestados, pelo contrário, todos foram unanimes ao confirmar a convivência do
casal no mesmo Condomínio, por tempo superior a dois anos e até a data do óbito, o que
enseja a procedência total do pedido da Autora.

 

 Assim sendo, cabe reforma à sentença na qual foi não foi considerada a
robustez das provas dos autos para demonstrar a convivência da autora com o falecido
segurado, por mais de dois anos.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 233



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 147/429

0009267-72.2017.4.02.5055 500000365699 .V2 JRJ17255© JRJ17255

 

Desta forma, restou configurada sua condição de dependente do falecido e,
assim, seu direito ao benefício de pensão por morte vitalícia, já que a mesma já tinha 49 anos
completos na data do óbito.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e dar-lhe provimento para conceder o
benefício de pensão por morte, de forma vitalícia, com a manutenção dos demais aspectos da
sentença ora recorrida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000365699v2 e do código CRC ffb3285b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5004375-32.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DULCINEIA FERREIRA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte. 

Em suas razões recursais (Evento 33), alega, em síntese, que (i) requereu o
benefício em decorrência do falecimento do filho, Thiago Silva Teixeira, ocorrido em
05/01/2016, (ii) o indeferimento foi pautado na condição de que era companheira do
instituidor e não comprovara a dependência, porém ela é mãe do instituidor, (iii) em
testemunho, apresentou confirmação da dependência e da habitação com o filho, (iv) apesar
de residir com o pai do instituidor, este em nada contribuía e não pode ser considerado seu
marido, uma vez que é solteira, conforme documentos acostados aos autos, e (v) conforme
depoimento da testemunha o de cujos habitava com a mãe, provendo suas necessidades
básicas de sobrevivência. 

Contrarrazões de Evento 37.

VOTO

A pensão por morte está disciplinada nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213/1991. A
concessão desse benefício independe de carência, conforme dispõe o inciso I do artigo 26 da
Lei 8.213/1991, mas impõe o atendimento de dupla exigência no momento do óbito: (a)
qualidade de segurado do instituidor da pensão ou direito adquirido a uma aposentadoria; e
(b) qualidade de dependente de quem pleiteia a pensão, nos termos do art. 16 da Lei
8.213/1991.

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I).

O direito do benefício previdenciário aos pais em virtude da morte do filho
depende da comprovação efetiva da dependência econômica daqueles em relação ao segurado
falecido. Ou seja, a condição de dependência econômica da mãe (ou pai) do segurado
falecido, para fins de recebimento de pensão por morte, não é presumida e deverá ser
provada.
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No caso, a autora, em razão do falecimento de seu filho Thiago Silva Teixeira,
ocorrido em 05/01/2016, requereu pensão por morte em 03/09/2018 sob a alegação de que
dependia economicamente do falecido.

Foram apresentados os seguintes documentos com a inicial: 

(i) certidão de nascimento do segurado falecido, datada em 12/08/1986,
indicando a autora como sua genitora;

 (ii) certidão de óbito datada em em 05/01/2016, indicando que o segurado
faleceu aos 29 anos, com residência  na Rua Crisópolis, 295, Jardim Marilândia, Vila
Velha/ES, e que ele não deixou bens a inventariar e nem filhos/herdeiros;

(iii) comprovante de residência (conta de energia), datado em
outubro/2017, demonstrando o endereço da autora, qual seja, Rua José Carlos Marques, 215,
Cobilândia, Vila Velha/ES;

(iv) comprovante de residência em nome do falecido, datado em 29/5/2017, com
o endereço na Rua José Carlos Marques, 215, Cobilândia, Vila Velha/ES;

(v) documento demonstrando que o INSS indeferiu o pedido (DER em
3/9/2018) por "falta de qualidade de dependente - companheiro(a)"; 

(vi) espelho do CNIS em nome da autora demonstrando que ela manteve apenas
um vínculo de trabalho de 1/11/2015 a 31/12/2015, com remuneração de um salário mínimo;

(vii) espelho do CNIS em nome do segurado falecido demonstrando que ele
manteve vínculo empregatício de 1/12/2010 a 31/5/2012 e 1/10/2013 a 5/1/2016. 

Em audiência, realizada no dia 11/07/2019, a autora prestou depoimento pessoal
e foi colhido o depoimento da única testemunha arrolada, conforme os relatos a seguir
transcritos da sentença:

(i) em depoimento pessoal, a autora informou que é solteira; ficou casada durante uns vinte
anos, mas atualmente, mora sozinha; trabalhou como assistente de cozinha para o Instituto
Luiz Braille do Espírito Santo entre novembro e dezembro de 2015 (contribuições no CNIS);
possui mais dois filhos, todos casados; sempre trabalhou em várias casas, como diarista, mas
nunca contribuiu para a previdência social; separou do marido após o óbito do filho; o ex-
esposo, na época do óbito, estava trabalhando como metalúrgico; o filho pagava a energia da
casa, auxiliava financeiramente a mãe com outras despesas; o marido, apesar de trabalhar,
não ajudava a autora;

(ii) a única testemunha disse que mora próximo à casa da autora; a autora morou com o
esposo até o óbito do filho; confirmou que a autora trabalhava realizando faxinas duas a três
vezes durante a semana; na época do óbito, residiam na casa, a autora, o marido e o filho
falecido; o filho falecido era quem pagava as despesas com energia, água, entre outras; o
marido não prestava auxílio financeiro dentro de casa.
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Como se observa, a autora, à época do falecimento do filho, contava com 53
anos de idade, não possuía vínculo empregatício formal e era casada, porém se separou após
o óbito do segurado. 

Consta, nos autos, que o filho mantinha vínculo empregatício formal desde
2010 e que, em dezembro/2015, a remuneração equivalia a R$1.112,80 (o salário mínimo era
de R$778,00). Não consta, nos autos, o cadastro de informações sociais do marido da autora à
época do falecimento de seu filho. 

Não obstante o fato de a certidão de óbito do segurado indicar residência diversa
de sua genitora,  o convívio sob o mesmo teto não caracteriza, por si só, a dependência
econômica entre mãe e filho. 

A autora, em seu depoimento, afirma que realizava faxinas como diarista e que
o marido laborava como metalúrgico, o que demonstra que o filho não  provia a sua
subsistência. 

Registre-se que eventual auxílio financeiro prestado pelo filho não significa que
a autora dependesse economicamente dele, uma vez que é certo que o filho solteiro que mora
com sua família ajuda nas despesas da casa, que incluem a sua própria manutenção. 

Portanto, conclui-se que a autora não faz jus a autora ao benefício de pensão por
morte, uma vez que não foi comprovada sua dependência econômica em relação ao filho
falecido.

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000336343v34 e do código CRC fa473b08.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 0034758-81.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROOSEVELT DE MATOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. QUALIDADE
DE SEGURADA ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO
TEMPO DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. INSS SOMENTE
HOMOLOGOU EXERÍCIO DE ATIVIDADE RURAL PARA O PERÍODO DE
01/06/1976 A 30/01/1992. CONJUGE (AUTOR) SEGURADO URBANO A PARTIR DE
05/04/1993, COM FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM SERRA/ES. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL DE 1992
A 2010, EM CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA COM O SEU IRMÃO, EM
ITUETA/MG. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de pensão por morte de sua cônjuge, Sra. Maria das Graças Neitzel, em razão do óbito
ocorrido em 02/03/2016.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurada especial da instituidora à época do óbito, em especial para o período
posterior a 1992, quando o casal passou a residir no Município de Serra/ES, bem como o
Autora passou a ser segurado urbano, tendo, inclusive, se aposentado por invalidez em
13/07/2006.

Razões da parte recorrente: diz que há prova material suficiente, bem como, por
outro lado, defende a desnecessidade de tal prova para todo o período, vez que sempre
exerceu o labor rurícola, para os períodos de 1992 a 13/05/2004, como comodatária de
genitor da instituidora e posteriormente, de 14/05/2004 até o óbito, como meeira do irmão, Sr.
Marcos Neitzel.

 

         É o Relatório do necessário

VOTO
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Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I).

 

         O indeferimento administrativo do requerimento formulado pela Autora se
deu por um motivo, a falta da qualidade de segurado do instituidor.

 

         A controvérsia acerca da qualidade de dependente da instituidora restou
superada, uma vez que o vínculo matrimonial supostamente permaneceu intacto, apesar de
declaração da instituidora, em sede de requerimento de aposentadoria por idade rural, acerca
da existência de separação entre o casal, razão pela qual o Autor teria permanecido no
Munícipio de Serra/ES, enquanto que a instituidora voltado a trabalhar na roça na propriedade
de seus genitores, em Itueta/MG e posteriormente alienada ao seu irmão, Sr. Marcos Neitzel,
na qualidade de meeira.

 

         Sendo assim, passo a análise acerca da qualidade de segurada especial da
instituidora, uma vez que a alegação recursal resta adstrita à comprovação da existência de
contrato de parceria agrícola verbal entre a instituidora e seu irmão, Sr. Marcos Neitzel.

 

Sabe-se que a instituidora faleceu em 02/03/2016, com 66 anos, sendo que
atingiu a idade mínima para o benefício em 2005, quando a carência exigida era 144
meses/contribuições. A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material
suficiente para sua qualificação como rurícola – segurada especial pelo tempo de carência
para o benefício.

 

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

 

“(...)A pensão por morte independe de carência (art. 26, I, da Lei nº 8.213/91).
Logo, para ter direito à pensão por morte, o dependente precisa tãosomente comprovar que o
segurado especial falecido exercia atividade rural na data do óbito. A concessão do benefício
não fica condicionada a exercício de atividade rural por tempo mínimo.
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No caso dos autos, a falecida requereu benefício de aposentadoria por idade
rural, tendo sido o requerimento indeferido. Naquele processo administrativo, foi
homologado período muito antigo referente a 01/06/1976 a 30/01/1992.

O INSS justificou na época que os documentos da requerente eram todos da
Serra e o esposo tem vínculo urbano após o casamento (fls. 16/17, 88/94). Assiste razão ao
INSS.

O esposo da falecida, ora autor, exerceu várias atividades urbanas e atualmente
é beneficiário de aposentadoria por invalidez de natureza urbana (fls. 43/49). No documento
de fls. 25/26 referente a venda de terreno rural, a falecida está qualificada como do lar o autor
como vigia.

Foi realizada Justificação Administrativa, oportunidade na qual foram colhidos
os depoimentos de duas testemunhas (fls. 125/138), os quais não são suficientes para
comprovar a suposta atividade rural desenvolvida pela falecida, ante a fragilidade da prova
documental juntada aos autos. Por conseguinte, não restou comprovado que a falecida
ostentava qualidade de segurada especial.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, julgando extinto o
processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”

 

A sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
autora de forma clara e exauriente.

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

No entanto, o próprio recorrente afirma que a instituidora trabalharia na
propriedade rural do seu irmão, no Munícipio de Itueta/MG, enquanto que ele residiria no
Munícipio de Serra/ES, o que configuraria a separação do casal.

 

Com efeito, consta certidão de óbito o endereço da instituidora na residência do
casal na cidade capixaba, sendo necessária a existência de outras provas materiais no nome da
própria instituidora que corroborasse a existência de efetivo labor rural em munícipio distinto
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do Autor.

 

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.

 

Voto por conhecer o recurso do Autor e a ele nego provimento. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000365969v2 e do código CRC 088e111a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5015066-42.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCILEIDE PORTO FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA
DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença, que
julgou improcedente o pedido de concessão por morte em razão do falecimento de sua filha.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que teria juntado prova documental suficiente
para comprovar que dependia economicamente do segurado falecido, tendo a prova oral
confirmado tal dependência, uma vez que a filha fazia compras de supermercado, moravam
juntas e sua situação financeira piorou bastante após o óbito.

 

Sem contrarrazões.

 

A sentença analisou a questão da dependência econômica da autora em relação
à filho falecido, entendendo que não faria jus ao pagamento do benefício pleiteado:

 

“(...)Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder pensão
por morte desde a data do requerimento administrativo (NB 21/140.290.617-7, DER
14/02/2006). 

A autora alegou o óbito da filha, Joselha Ferreira Porto, ocorrido em 14/08/2005
(evento 1, PROCADM9, fl. 5).

Anotações constantes do CNIS indicam que, a época do óbito da filha, em
agosto/2005, a autora encontrava-se formalmente desempregada (evento 5, OUT2, fl. 10).

A autora recebe pensão por morte do marido desde 12/09/1994 (evento 1,
PROCADM9, fl. 20).

O direito ao benefício não foi reconhecido por "recebimento de outro benefício"
e também por "perda da qualidade de dependente pela emancipação de filho ou irmão ou
tutelado" (evento 5, OUT2, fl. 6).
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Os pais podem ser beneficiários do Regime Geral de Previdência Social na
condição de dependentes do segurado, mas precisam comprovar a efetiva dependência
econômica. A dependência econômica dos pais em relação aos filhos não pode ser presumida
(art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91).

Não há nenhum documento a formar início de prova material de dependência
econômica. A documentação exibida pela autora comprova apenas a coabitação.

A dependência econômica, porém, pode ser demonstrada com prova
exclusivamente testemunhal. A lei só exige início de prova material para comprovação de
tempo de serviço (art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91), e não para evidenciar a qualidade de
dependente para fins previdenciários. Entendimento uniformizado na Turma Nacional de
Uniformização (PEDILEF 2003.61.84.104242-3/SP, Rel. Juíza Fed. Joana Carolina L.
Pereira, DJ 7/7/2009; PEDILEF 2006.38.00.722087-6, Rel. Vladimir Vitovsky, julgado em
29/2/2012) e na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AGRESP 886.069, Rel.
Arnaldo Lima, DJE 3/11/2008) no sentido de que não se exige início de prova material para
comprovação da dependência econômica de mãe em relação ao filho para fins de obtenção de
pensão por morte.

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento Pessoal

Mora em Cariacica, Nova Rosa da Penha; mora com a mãe, a mãe e o filho;
tem um filho; a casa que mora é da mãe; não trabalha; já trabalhou; trabalhava de faxineira,
cuidadora, faxineira; tem muitos anos que está sem trabalhar, ficou doente, não aguenta
mais trabalhar; quando a filha Joselha morreu não estava trabalhando, já tinha parado,
trabalhava de faxineira, se pintasse um servicinho ia mas não estava mais aguentando
trabalhar, na época que a filha morava coma  autora já não trabalhava mais por causa da
doença nos ossos; o filho mais velho trabalha; não sabe quanto o filho ganha, mas é um
salário e pouquinho; a mãe é pensionista, recebe pensão do pai da autora; a mãe não recebe
aposentadoria, quando o pai faleceu ela não estava na idade ainda, falou que não podia ter
duas, ela não podia, tinha que escolher o dela ou do marido, então a mãe ficou com a pensão
do pai;  é pensionista da falecido marido; depois que o marido morreu teve outro
relacionamento, tem dois filhos de um outro casamento; foi morar com outra pessoa; o nome
dele é Valdir; morou com ele uns 15 anos; tem muitos anos que separou, ele deixou com o
filho de 7 anos; quando Joselha morreu já tinha separado dele há muito tempo; Valdir não
paga nada à autora; recebe um salário mínimo de pensão; Joselha trabalhava quando era
viva; Joselha trabalhava na firma da IATE, repositores de supermercado, negócio de
supermercado, na IATE; ela ganhava um salário; Joselha vivia com a autora, a autora,
Joselha e o filho de menor; nessa casa que está hoje, porque a mãe mora embaixo e autora
morava em cima, as casas são separadas, mora com a mãe hoje porque ficou doente e foi
morar com a mãe, ela que cuida da autora; Joselha era solteira; o filho que mora com a
autora hoje já morava na época, é menor.

 

1ª testemunha – Isaias Alves Ferreira
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Conhece a autora desde 1982 mais ou menos; a autora tem filhos; conheceu
Joselha; Joselha é filha da autora; morava a autora, Joselha e o filho dela, juninho, mais
novo; eles moravam em  cima da casa da mãe da autora; no bairro de Nova Rosa da Penha;
Joselha trabalhava antes de falecer; Joselha trabalhava de repositora em supermercado, a
firma que ela trabalhava era IATE; Joselha era solteira; Joselha não teve filhos; falaram que
Joselha faleceu de pneumonia; a autora trabalhava na época que Joselha era viva; Joselha
ajudava a autora financeiramente; sabe que tinha essa ajuda porque moravam mais ou
menos perto da casa deles, sempre ela estava na mercearia comprando as coisas, nesse ponto
aí sabe que ela ajudava; comprando coisas de comida, despesa de casa; a ajuda de Joselha
era mensal; não sabe se após o falecimento de Joselha a autora recebe alguma ajuda de
doações, vizinhos; a autora trabalha; a autora trabalha com salgadinhos, faz salgadinhos;
a autora faz trabalho de faxineira também; a autora trabalha até hoje.

 

2ª testemunha- Marlene Delfina Tulher de Campos

Conheceu a autora no bairro de Nova Rosa da Penha; conheceu Joselha; Joselha
era filha da autora; elas sempre moraram na mesma casa; Joselha trabalhava, trabalhava
muito, sempre foi muito trabalhadeira, era uma menina de ouro; o último emprego de Joselha
que lembra, ela trabalhava em vários supermercados, acha que era repositora, deve ser esse o
nome, um dia até encontrava com ela de vez em quando; Joselha era solteira; Joselha não
tinha filhos; quando Joselha morreu ela estava internada; a autora que ficava como
acompanhante; Joselha que cuidava da mãe dela; via Joselha fazendo compras para casa,
ajudando a mãe; via Joselha fazendo compras que era vizinha muito próxima; via Joselha
comprando alimentos, arroz, feijão, carne, ia muito na casa deles porque era vizinha de
pertinho, eram muito amigas, Joselha chamava a depoente de tia, os filhos da depoente
chamam a mãe dela de tia; a ajuda de Joselha era mensal, ela tinha a maior
responsabilidade com a mãe; a situação financeira da autora sem a ajuda da filha ficou bem
ruim porque ela não tem a saúde muito boa, tem a saúde bem debilitada, tem problemas no
joelho, não consegue trabalhar direito, pode olhar os joelhos dela que é todo, ela é muito
carente, muito carente mesmo, muito debilitada financeiramente; não sabe se hoje a autora
recebe ajuda de igreja, de vizinhos, que sabe ela não recebe ajuda de ninguém, não
chegou ao conhecimento da depoente, mora na Serra de vez em quando vai lá na casa dela,
conhece bem a vida dela, ela é amiga da depoente há muitos anos; que sabe a autora não
trabalha por causa do joelho dela; sabe que a autora já trabalhou em casa de família mas
entra e sai logo que ela não aguenta por causa do joelho; em casa de vez em quando a
autora faz salgadinho para poder ajudar, porque ela não aguenta trabalhar fora por causa
do joelho, salgadinho ela faz; tem tempo que a autora parou de trabalhar por causa do
joelho; tem anos que a autora não faz faxina mais, não sabe quantidade, se tem 10 anos,
por aí deve ter; depois que Joselha faleceu que sabe foram poucas vezes que a autora
trabalhou como faxineira por causa do joelho dela que tem muito tempo que ela tem
problema no joelho; sabe que a autora faz salgadinho em casa, essas coisas assim, para ajudar
na renda dela; que sabe a autora não teve outro companheiro, só o pai dos filhos mesmo que
já é falecido.

A autora afirmou, em seu depoimento pessoal, que não trabalha mais desde a
época em que Joselha morava consigo por causa da doença nos ossos. 
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Ao contrário do alegado pela autora, a primeira testemunha afirmou que ela
trabalhava na época que Joselha era viva e que trabalha até hoje, fazendo salgadinhos e
faxina. Disse que Joselha ajudava a autora financeiramente, comprando coisas de comida e
custeando despesas de casa, tendo dito que essa ajuda era mensal. Não soube informar que a
autora recebeu doações de vizinhos após o falecimento de Joselha.

A segunda testemunha disse que a autora não trabalha mais por causa do joelho
dela, tendo dito que deve ter uns 10 anos que ela não faz mais faxina, mas admitiu que, de vez
em quando, ela faz salgadinhos. Afirmou que via Joselha comprando alimentos para a casa,
ajudando a mãe, tendo confirmado que essa ajuda era mensal. Garantiu que a situação
financeira da autora sem a ajuda de Joselha ficou bem ruim porque ela não tem a saúde bem
debilitada e não consegue trabalhar direito, mas também não soube informar se hoje a autora
recebe ajuda de igreja ou de vizinhos, tendo dito que acha que não.

A Turma Nacional de Uniformização firmou a tese de que “a dependência
econômica dos genitores em relação ao filho não necessita ser exclusiva, porém a
contribuição financeira deste deve ser substancial o bastante para a subsistência do
núcleo familiar, e devidamente comprovada, não sendo mero auxílio financeiro o
suficiente para caracterizar tal dependência” (PEDILEF 5044944-05.2014.4.04.7100,
Rel. Juiz Federal Douglas Camarinha Gonzales, DOU 26/08/2016).

No presente caso, não ficou provado que a filha prestava assistência financeira
decisiva para a manutenção do sustento do lar. A dependência econômica ocorre quando o
segurado presta auxílio financeiro substancial, cuja falta, decorrente da morte do mantenedor,
acarreta desequilíbrio nos meios de subsistência do assistido. Isso não ficou provado no caso
concreto. Tanto é assim que a autora demorou mais de dez anos após o indeferimento
administrativo do benefício para ajuizar a presente demanda.

A autora não tem direito à pensão por morte.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.(...)”

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir

VOTO

 

À luz do art. 16 da Lei 8.213/1991, o direito do benefício previdenciário aos
pais em virtude da morte do(a) filho(a) depende da comprovação efetiva da dependência
econômica daqueles em relação ao segurado(a) falecido(a). Ou seja, a condição de
dependência econômica da mãe do segurado(a) falecido(a), para fins de recebimento
de pensão por morte, não é presumida e deverá ser provada.
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 A parte autora, em recurso, afirma veementemente que o seu filha contribuía
com as despesas do lar. As testemunhas ouvidas em juízo também informaram que falecida
contribuía com as despesas da casa. Entretanto, o auxílio financeiro prestado pelo filha não
significa que a autora dependesse economicamente dele, uma vez que é certo que a filha
solteira, que mora com seus pais, ajuda nas despesas da casa, que incluem a sua própria
manutenção.

Com efeito, é importante destacar que o instituidora tinha apenas 28 anos de
idade, à época do óbito, e trabalhava como promotora de vendas em uma empresa
denominada PÓLO ÁRTICO LOCAÇÃO LTDA, com remuneração próxima a um salário
mínimo.

Enquanto que a parte Autora já percebia pensão por morte de seu cônjuge, em
valor equivalente, desde 1994, razão pela qual a eventual ajuda financeira fornecida pela
instituidora à Autora na realização de compras de supermercado possa ser explicada pela sua
facilidade de realizá-las, já que trabalhava dentro de um mercado conhecido como “IATE”.

Como a parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar provas em
sentido contrário à situação fática descrita, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.

Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Voto por conhecer o Recurso e negar provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378365v2 e do código CRC af37c9bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 0039789-34.2016.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: IZIDORA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS
RECORRIDO: SONIA ALICE BRINHOSA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS (Evento 209)
e pelo autor (Evento 210) em face do acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 202).

O INSS alega, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de omissão
ao deixar de se manifestar sobre o momento em que devem ser produzidos os efeitos
financeiros da habilitação posterior dos dependentes da pensão, quando já havia outro
beneficiário auferindo o benefício em sua integralidade. E assim, o que INSS pretende
discutir é o direito às parcelas atrasadas quando já habilitado outro beneficiário e o
consequente dever da autarquia de pagar em duplicidade os valores relativos à pensão em
virtude de habilitação tardia do beneficiário.

A autora, por sua vez, sustenta que a decisão embargada estaria eivada de
contradição ao se manifestar sobre a sentença proferida pelo Juízo Federal de Blumenau/SC
acerca da existência de união estável entre a corré e o de cujus, pois tendo a Juíza Relatora
reconhecido que realmente, não há de se cogitar a existência de coisa julgada material em
relação à parte Autora, uma vez que não foi parte da lide previdenciária acima analisada, tem
a embargante, sim, direito ao recebimento integral da pensão por morte do de cujus, uma vez
que o artigo 506, CPC/2015, é claro ao dizer que a coisa julgada não pode prejudicar a
terceiros.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

Quanto a susposta contradição arguída pela parte autora, vale ressaltar que não
há contradição. A decisão embargada não afirmou a existência coisa julgada material em
relação à parte autora. Só houve o reconhecimento de coisa julgada em favor da corré, nos
seguintes termos:

De fato, há formação de coisa julgada material em favor da 2ª. Ré, em razão de
sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a sua qualidade de
companheira do instituidor, em razão do retorno do mesmo ao lar conjugal no
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Município de Blumenau/SC, alguns meses antes do óbito ocorrido em
15/08/2012.

No entanto, a sentença ora recorrida, em contra-ponto, houve por reconhecer a
permanência da união estável entre a parte Autora e o instituidor, no Estado do
Espírito Santo, malgrado o óbito tenha ocorrido em outro estado federativo, nos
seguintes termos:

“(...) Assim, atualmente o benefício pensão por morte tem como único
dependente ativo a corré (NB 177.169596-7; DIB 1.9.2016).

Pois bem, como já dito em decisão anteriormente proferida, essa coisa julgada
da ação que tramitou no Juízo Federal também não pode obstar a pretensão ora
deduzida pela autora, a qual não integrou a lide e, consequentemente, não pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.

Em outra visada, impõe-se esclarecer que também não é possível que o
resultado desta demanda desconstitua o vínculo previdenciário estabelecido em
anterior demanda entre a corré e o INSS, sob pena de indevida revisão do
julgado anterior e desrespeito à coisa julgada.

Em síntese, não é possível que esta demanda implique no efeito jurídico de
excluir a corré do rol de dependentes. Mas também não se pode
processualmente obstar a eventual inclusão da autora neste rol, em concorrência
com a corré, caso haja elementos suficientes para corroborar o direito material
alegado.

Isso significa, em outra leitura, que o interesse da corré em comprovar, nesta
demanda, a relação de união estável com o de cujus até o óbito (questão
prejudicial) se limita ao proveito jurídico de obstar o reconhecimento da
qualidade de dependente da autora e a divisão da pensão por morte. A resolução
dessa questão prejudicial em desfavor da corré não afastaria sua qualidade de
dependente, por força da coisa julgada proferida pela Turma Recursal da Seção
Judiciária de Santa Catarina.

Com esses esclarecimentos processuais, impõe-se deslindar, à luz das provas
produzidas nesta demanda, a questão prejudicial referente a com quem o
segurado Paulo Mafra mantinha união estável à época do óbito, em 15.8.2012.

Como visto, a autora afirma ter mantido uma convivência conjugal com o de
cujus por mais de 15 (quinze) anos até o seu óbito, sem ter havido qualquer
separação do casal.

Por outro lado, a corré afirma que, em junho de 2012, o falecido, que morava no
Espírito Santo desde a separação judicial deles, ocorrida em 1997, resolveu se
separar da autora e residir em Blumenau, momento em que retomaram o
relacionamento amoroso e recomeçaram a vida em comum, até o óbito.
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Nota-se, portanto, haver conflito entre os quadros fáticos afirmados pela autora
e pela corré, pois ambas alegam ter mantido união estável até o óbito.

Pelo que se extrai dos autos, o falecido era aposentado por invalidez, natural de
Blumenau/SC, e possuía 59 anos de idade na data do óbito. Tinha quatro filhos
com a corré, todos já maiores de idade, e dela era separado judicialmente desde
23.10.1997 (divórcio do casal ocorrido em 9.5.2011). A partir de 1997, o
falecido passou a morar no Espírito Santo, onde exercia a profissão de garçom.
A causa de sua morte foi neoplasia de próstata avançada.

Para reforçar o material probatório, foi realizada audiência de instrução, com
tomada de depoimentos pessoais das partes e oitiva de testemunhas, conforme
se segue:

Depoimento pessoal da autora, Izidora da Silva: conheceu Paulo em 1996 e
logo foram moram juntos; ele era separado e chegou de Santa Catarina;
viveram em Divino Espírito Santo, em Vila Velha, e depois foram morar em
Cristóvão Colombo; a convivência foi até o óbito em 2012; também moraram
em Blumenau por volta de 2002 a 2003; em 2011, foram a Blumenau visitar a
mãe de Paulo; conheceu Sônia quando morou em Blumenau; Paulo foi sozinho
em junho/2012 visitar a mãe em Blumenau, ocasião em que descobriu que ela
havia falecido, tendo passado mal naquela cidade, onde veio a óbito; a autora
não o acompanhou em Blumenau porque também estava doente; autora ligou
para o celular dele e Sônia atendeu, informou do óbito e pediu para autora
contribuir com as despesas do funeral; Natan morava com a mãe; Paulo
mandava dinheiro para o Natan; não sabe se ele mandava dinheiro para a
Sônia; quando a filha de Paulo, Jane, casou, ele foi a Blumenau sozinho, em
viagem rápida de um final de semana, mas a autora não foi por problemas
financeiros; conviveu com Paulo durante 15 anos e 8 meses; nunca se
separaram; as roupas do Paulo ficaram com a autora; os filhos da autora
moravam em casa própria; em 2012, mudaram para o Soteco, para uma casa
da filha  da autora, chamada Luciene; Paulo nunca alugou kitnet, nem morou
sozinho; Paulo fumava e bebia, chegou a parar de beber, mas continuou
fumando; ficou sabendo que Paulo se instalou na casa da corré quando estava
acamado em Blumenau.

Depoimento pessoal da corre, Sônia Alice Brinhosa: confirmou, com correções,
o depoimento transcrito à fl. 251 (contido no voto proferido pela Turma
Recursal de Santa Catarina); em 1997, Paulo se mudou para o ES quando o
Natan tinha 2 anos; Natan nasceu em 1993; quando Natan tinha 5 anos, Paulo
foi visitá-lo em Blumenau; ele não mais morou em Blumenau depois que se
mudou para o ES; a informação de que “foi para o Espírito Santo por volta de
2005 e já tinha câncer, a princípio, curado” não está correta; Paulo falou que
tinha vontade de voltar com a família; a mãe de Paulo faleceu por problemas
do coração em maio/2012; Paulo não foi a Blumenau para ver a mãe; ele
estava bem de saúde; conviveu com Paulo durante 2 meses, desde que ele
voltou a Blumenau e faleceu; ele ficou duas semanas internado; não
conversava com Paulo sobre o relacionamento com Izidora; Paulo se instalou
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na casa da corré; a mãe de Paulo morava em Balneário de Camboriú; Paulo
pouco visitava a mãe em Santa Catarina; Paulo foi visitar Natan em sua
primeira comunhão, e na ocasião ele ficou na casa de um irmão; Paulo
trabalhava como garçom no ES; a operadora telefônica do Paulo era TIM; ele
tinha câncer de próstata; ele tomava muitos medicamentos para a saúde; a
corré buscava remédios na clínica; não sabia o estágio da doença do Paulo;
Paulo procurou hospital em Blumenau e fez tratamento tomando remédios, mas
não fez quimioterapia ou radioterapia, porque já tinha feito esses tratamentos
no ES; conheceu a autora anteriormente e sabia que Paulo teve relacionamento
com ela; Paulo comentou que não mais mantinha relacionamento com a autora
em junho/2012; a depoente trabalhava como cozinheira, e na época trabalhava
no período das 8h às 16h.

Testemunha Clovis Lopes de Oliveira: conhece a autora desde o final da década
de 2000; na época, ela morava no Soteco, com o Paulo, em casa alugada; ficou
sabendo do óbito através da autora; Paulo foi a Blumenau duas vezes, na
primeira para visitar a mãe, na segunda para dar continuidade ao tratamento
de saúde; depoente é agente de viagem e cuidou da passagem do Paulo; não
ficou sabendo de rompimento no relacionamento de Paulo com a autora;
quando Paulo chegou a Blumenau, ele ficou sabendo que a mãe tinha falecido;
não sabe dizer porque ele não voltou de imediato; não conhece Sônia Alice;
Paulo estava acometido de câncer; não sabe se Paulo estava fazendo
tratamento de quimioterapia ou radioterapia; não se recorda se Paulo comprou
passagem de ida e volta para Blumenau; depoente mora no bairro Soteco, e
autora morava perto, em casa alugada; não sabe se autora foi morar com a
filha; via Paulo quase semanalmente e saberia se eles tivessem se mudado para
morar com a filha; conhece Luciene, filha da autora, e a autora e Paulo nunca
moraram com ela.

Testemunha Maria Castello Guss: confirma o depoimento de fl. 155 (ev. 20,
doc. 04, fl. 32); Paulo faleceu em Santa Catarina; Paulo falou que iria visitar a
mãe; na época, ele fazia tratamento no hospital Santa Rita; ele não terminou o
relacionamento com a autora; eles foram morar com a filha da autora, Luciene,
por volta de 2011 ou 2012, porque o Paulo não estava bem; Paulo não morou
em kitnet; quando ele foi para Blumenau, Paulo morava com a filha da autora,
Luciene; Paulo era aposentado.

Testemunha José Leonides Pereira: conhece a Sônia há 20 anos, e na época ela
era casada com Paulo; não se recorda quando eles se separaram, Paulo ficou
um tempo em SC, depois foi para outro Estado; voltou a reencontrar Paulo
quando ele se mudou para SC para morar com a Sônia; Paulo foi morar na
casa da Sônia; não sabe se Paulo foi visitar a mãe; eles convieram durante 3
ou 4 meses; ficou sabendo que ele tinha câncer de próstata; depoente foi duas
vezes na casa da Sônia, e o Paulo não estava acamado; chegou a jantar com o
casal, no apartamento em que eles moravam; não soube explicar porque ele
falou em outro depoimento que Paulo havia voltado para Blumenau há um ano
(ev. 32, fl. 18); não soube explicar porque ele falou em outro depoimento que
Paulo não estava doente quando foi jantar no apartamento deles (ev. 32, fl. 18).
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Testemunha Mário Mafra: é irmão do Paulo; eles ficaram separados durante
15 anos; Paulo foi morar no ES; nunca foi visitar o irmão no ES; Paulo foi a
Blumenau algumas vezes em visita; em 2012, Paulo tinha voltado para a Sônia;
Paulo não foi para visitar a mãe, porque ela já tinha falecido e Paulo sabia
dessa informação; ele se instalou de imediato na casa da Sônia quando chegou
em Blumenau; eles convieram pouco tempo, por uns 5 meses; ele tinha câncer;
antes de ir a Blumenau, Paulo comentou por telefone com o depoente,
informando que estava separado da autora, que ela tinha ido morar com os
filhos, e ele ficou sozinho numa kitnet; sua mãe faleceu em maio/2012, e Paulo
chegou logo depois; ele relatou que em 2012 não tinha ninguém o
acompanhando no ES em seu tratamento; Paulo dormia no quarto com a Sônia;
Paulo ficou internado durante 15 dias antes do óbito; Paulo foi a Blumenau de
mudança, com todos os pertences.

A despeito das costumeiras contradições entre os depoimentos das testemunhas
trazidas por cada parte, entendo haver elementos probatórios suficientes para
reconhecer que o óbito ocorreu ainda na constância do relacionamento que o de
cujus mantinha com a autora.

Pelos prontuários médicos juntados no evento 131, o último atendimento do
falecido no Hospital Santa Rita de Cássia (Estado do Espirito Santo) ocorreu em
06.06.2012, próximo à viagem a Blumenau, cerca de dois meses antes do óbito
(15.08.2012). Logo, não procedem as afirmações de testemunhas no sentido de
que a alegada união com a corré, em retomada de relacionamento, durou mais
que dois meses.

Nesses relatórios médicos, constam também informações (“consulta social”),
datado de junho de 2006, que o falecido tinha 4 (quatro) filhos, que residiam em
Santa Catarina; ele residia no Espírito Santo há 10 (dez) anos; tinha uma
companheira aqui e vivia em união estável com ela há dez anos. Nas anotações
de enfermagem, datada de maio de 2011, consta a parte autora como sua
acompanhante.

Ainda quanto aos prontuários médicos, nota-se que os mais recentes deles
retratam que, em 2012, o extinto já apresentava dor não controlada e fazia uso
de alta dose de morfina, em razão de ser portador de câncer de próstata com
metástases ósseas, ou seja, já demonstrava o estado avançado da doença que deu
causa ao óbito (ev. 131, doc. 01, fl. 74).

Destaque-se, ainda, o registro de que, em 06.06.2012, o de cujus esteve na
farmácia do hospital com a pretensão de adiantar a medicação, usando como
argumento a justificativa de que iria viajar, não que iria se mudar (ev. 131, doc.
01, fl. 13).

Dessa forma, é correto afirmar que em junho/2012 o de cujus ainda estava
estabelecido no Espírito Santo e que já estava com seu quadro clínico bem
deteriorado.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 237



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 165/429

0039789-34.2016.4.02.5050 500000343663 .V14 JES10769© JES10769

Esse cenário estabelecido a partir da prova documental permite uma integração
mais harmônica com as versões expostas pelas testemunhas da autora, no
sentido de que as circunstâncias fáticas indicavam a permanência do
relacionamento entre ela e o de cujus.

Ademais, impende consignar que o curto tempo, de cerca de dois meses, entre a
ida do de cujus a Blumenau e o seu falecimento revela-se insuficiente, no caso
concreto, para permitir afirmar que ele havia, de fato, resolvido encerrar o
relacionamento de anos que mantinha com a autora, e retomar a convivência, há
muito encerrada, com a corré.

Esse tempo de dois meses, na condição de saúde que o de cujus apresentava,
torna prematura e açodada a conclusão de que ele e a corré mantinham um
relacionamento caracterizado pela continuidade, publicidade e durabilidade.
Não é possível, portanto, afirmar que o falecido, já bem debilitado e com a
doença em estádio avançado, viajou para Blumenau com intuito de
definitividade, para recomeçar uma vida conjugal com a corre, e não para visitar
sua família, já eu todos moravam lá.

Na verdade, analisando-se as circunstâncias temporais e a condição pessoal
do de cujus, a conclusão é a de que essas características de continuidade,
publicidade e durabilidade ainda eram mantidas em relação à convivência com a
autora.

Nota-se, ainda, do depoimento da corré, que ela nem tinha conhecimento que
o de cujus era aposentado por invalidez; ainda, informou que ele procurou
tratamento médico em Blumenau, mas não trouxe qualquer documento que
pudesse comprovar tal situação.

Portanto, há nos autos fartos documentos a ensejar o acolhimento da existência
da união estável da parte autora com o falecido; documentos comprovando
endereços semelhantes, contrato de locação de imóvel residencial próximo ao
óbito; prontuários médicos informando a condição de companheira e
acompanhante da autora, corroborados por prova testemunhal coerente e segura,
não havendo dúvidas, desse modo, acerca da convivência more uxorio.

Sendo assim, diante dos elementos de provas, concluo restar devidamente
demonstrada a existência de um relacionamento amoroso entre a autora e o
falecido, existente há quinze anos até o momento do óbito, caracterizado pela
publicidade, continuidade e durabilidade, com o intuito familiae, nos termos do
art. 1.723, do Código Civil.

Comprovada a existência de união estável, a morte e a qualidade de segurado do
instituidor, a parte autora faz jus à pensão por morte, na qualidade de
companheira, em concorrência com a corré, Sônia Alice Brinhosa.
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O presente provimento, conforme premissas anteriormente firmadas, não deve
implicar em exclusão da corré do rol de dependentes da pensão derivada do
óbito de Paulo Mafra.

Quanto à omissão sustentada pelo INSS e ao momento em que devem ser
produzidos os efeitos financeiros da habilitação posterior dos dependentes da pensão,
a decisão embargada fixou o termo inicial do benefício na DER, em 21.10.2014, para fins de
recebimento dos retroativos referentes à cota da autora.

Em caso de habilitação tardia de dependente, aplica-se o artigo 76 da Lei nº
8.213/91 que determina: "A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de
habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que
importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da
inscrição ou habilitação. E, no caso dos autos, o pedido de habilitação da autora deu-se na
DER, conforme fixado na decisão embargada.

Assim, a discordância manifestada pelas partes embargantes trata-se, na
realidade, de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os
embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros
materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado,
uma vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000343663v14 e do código CRC d28f77ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5014564-06.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: RICARDO PEREIRA COSTA (INVENTARIANTE) (AUTOR)

RECORRIDO: RUTH PEREIRA COSTA (ESPÓLIO) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 16) que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 19),
alega, em síntese, (i) que o art. 1º-F da Lei 9.494 foi declarado constitucional pelo STF; (ii)
que em relação à correção monetária e juros relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da
requisição de precatório, permanece plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês; e
(iii) que a incidência de juros de mora deve ser somente a partir da citação. Sem
contrarrazões.

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária e dos juros de mora.

Sobre o tema, adota-se o posicionamento do STF quando do julgamento do RE
870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
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maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

No tocante a incidência dos juros de mora, assiste razão ao INSS. Não restando
demonstrado ato ilícito da parte ré (art. 398, do Código Civil), os juros são devidos desde a
citação válida.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar que as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F com redação da Lei
11.960/2009. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000320888v9 e do código CRC 85c1bb2b.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5003560-35.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: TEREZINHA RODRIGUES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela FUNASA em face
do acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 38) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o termo inicial dos
juros moratórios.

VOTO

Para definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária, a decisão
embargada entendeu que:

"Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de
repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação
da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação
aos juros de mora, ficou assentado, no referido julgado, que quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as
condenações em geral; b) o INPC para as ações previdenciárias; e c) a SELIC
para as ações tributárias. Por outro lado, contempla que os juros moratórios
correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de poupança, de acordo com o
art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da citação, observando
até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de maio/2012:
0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao
decidido pelo STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos
Servidores do Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e por 18 estados da federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles
pugnaram pela modulação dos efeitos de decisão do Plenário que declarou a
inconstitucionalidade do índice previsto no art. 1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o
Relator que a aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes
embargos declaratórios e possível modulação de efeitos do decisum vinculante,
poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes públicos, razão
pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos
de condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria,
decidiu aplicar o IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009
(quando foi a editada a Lei 11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos
declaratórios opostos em face da decisão proferida no RE n. 870.947."

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o recurso merece prosperar, uma
vez que, de acordo com o disposto no art. 405 do Código Civil Brasileiro, os juros de mora
incidem desde a citação inicial.

Voto por conhecer o recurso e a ele dar provimento para fixar o termo inicial
dos juros a partir da citação.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384742v2 e do código CRC f4af939e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 5000337-71.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ SÉRGIO TOSTA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pelo autor como pelo INSS em face de
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para: "a) revisar a RMI do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com a observância das seguintes
diretrizes: a.1) deverão integrar o cálculo do benefício autoral as contribuições
previdenciárias referentes às competências 09/2016 a 12/2017, com a consequente
modificação do cálculo da renda mensal inicial da parte autora; a.2) o valor das
contribuições previdenciárias referentes ao interregno de 05/10/1998 a 10/08/2017 deverão
ser complementadas pelas diferenças salariais reconhecidas nos autos da RT nº 0091000-
36.2007.5.17.0132, constantes do cálculo trabalhista, cuja cópia encontra-se acostada nas
fls. 24/124, do Doc. 44, Evento 16".

Em suas razões, o INSS alega, em síntese, que (i) o requerimento de revisão
pleiteado pelo autor  não foi finalizado em sede administrativa pelo INSS, isto é, deferido ou
indeferido, não se sabendo, inclusive, se tal requerimento será indeferido, (ii) ao contrário do
que entendeu a sentença, não há que se falar que o INSS extrapolou o prazo legal necessário
para se manifestar acerca do requerimento administrativo de revisão formulado pelo autor,
(iii) a exemplo da lei que regula o processo administrativo, a lei previdenciária no § 5ª do art.
41-A da Lei 8.213/1991 não determina peremptoriamente que a conclusão do requerimento
administrativo de benefício tenha que ocorrer num prazo fixo, a saber, 45 dias como muitos
erroneamente entendem, mas prevê apenas que o pagamento da primeira parcela deverá
ocorrer em prazo não superior a 45 dias da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária à sua concessão, (iv)  enquanto o INSS não finalizar a fase de instrução do
requerimento administrativo, concluindo que toda a documentação necessária à concessão do
benefício foi juntada pelo segurado, não se inicia o prazo de 45 dias para pagamento da
primeira parcela do benefício requerido, (v)  é flagrante, pois, a falta de interesse processual
da parte autora  por inadequação da via eleita, eis que, alegando mora do INSS, ela ingressou
com uma ação pleiteando a concessão de revisão de seu benefício pelo Poder Judiciário,
quando, em verdade, o correto seria ingressar com uma ação para que o Poder Judiciário
condenasse o INSS a dar celeridade ao requerimento administrativo formulado por ela, desde
que comprovasse que está sofrendo discriminação considerando que é notório que existe um
“congestionamento” de análises administrativas de benefícios em todo o País devido à falta
de estrutura do INSS para atender à grande demanda previdenciária que se avoluma a cada
dia, (vi) a mora decorre do déficit de estrutura do INSS frente ao atual volume de demandas
previdenciárias, (vii) entender o contrário seria o mesmo que dispensar o prévio requerimento
administrativo, o qual é condição sine qua non para instauração da lide previdenciária nos
termos da recente decisão do STF no RE 631240, (viii) o Poder Judiciário não pode ser
transformado em balcão avançado do INSS, sob pena de simplesmente tirar as filas das APS e
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levá-las para os protocolos e escaninhos da Justiça, já que também não possui estrutura para
absorver toda a demanda previdenciária do País, (ix) aceitar ações sem prévia decisão
administrativa do INSS quanto ao requerimento do segurado importa cerceamento de defesa,
porquanto a autarquia fica sem oportunidade de angariar meios para sua defesa judicial,
como in casu, em que por falta de subsídios sequer poderá manifestar sobre o mérito da
causa, (x) não se está aqui a exigir o esgotamento das vias recursais administrativas, o que, a
rigor, atentaria contra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, mas sim que ao
menos se aguarde a prévia manifestação do ente público sobre o requerimento que lhe é
dirigido em sede administrativa, manifestação esta que poderá ser até para deferir o que foi
requerido (como parece ser o caso), evitando a movimentação desnecessário do Poder
Judiciário, (xi) com relação ao pedido de revisão para inclusão de parcelas decorrente de
condenação trabalhista no cálculo do benefício, ainda que se entenda que tal deve ser
procedente, não é devido o pagamento de parcelas vencidas desde a concessão do benefício
conforme entendeu a sentença, porque quando da concessão do benefício em questão o
instituto recorrente o calculou com base nos salários-de-contribuição constantes do Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS) consoante determina a legislação de regência, sendo
que em tal cadastro não constava o aumento salarial que a parte autora  logrou na Justiça
Obreira, (xii)  agiu de acordo com a lei previdenciária, não havendo qualquer nulidade em seu
procedimento para a fixação da renda mensal do benefício da parte recorrida, (xiii) no
presente caso quem se omitiu foi a empregadora do autor/recorrido que não pagou
corretamente as verbas trabalhistas que ele fez jus e, por conseguinte, não informou
corretamente à Previdência Social, (xiv) se somente após a concessão do seu benefício o
recorrido logrou ver declarado judicialmente uma verba salarial não concedida
voluntariamente por seu empregador, tal somente poderá gerar reflexos previdenciários a
partir do requerimento de revisão de seu benefício, (xv) não sendo devidas parcelas vencidas,
máxime com a incidência de juros moratórios que somente são devidos em caso de mora
(inadimplemento + voluntário), (xvi) foi manifestamente indevida a condenação da autarquia 
nas parcelas vencidas desde a concessão do benefício e, sobretudo, com o pagamento de juros
moratórios, devendo ser reformada a sentença para limitar o pagamento das parcelas vencidas
somente a partir do requerimento de revisão do benefício e sem juros moratórios, e (xvii)
quanto à atualização monetária das parcelas, deve haver a aplicação integral do art. 1º-F da
Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, ou, subsidiariamente, seja ao
menos retificado o índice de correção monetária para o INPC por se tratar de verba
previdenciária, conforme prevê o Manual de Cálculo do CJF.

O autor, em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i) o PPP (Evento 16,
PROCADM2) aponta que ele estava claramente exposto a risco de explosão, em decorrência
de sua atividade profissional, (ii) considerando ainda sua exposição a agentes nocivos e risco
permanente, a própria empresa garantiu-lhe o adicional de periculosidade, conforme anexo ao
presente recurso, (iii) torna-se imperativo o reconhecimento da especialidade dos períodos
laborados na profissão de promotor de vendas de GLP, requerendo, assim, a reforma da
sentença, e (iv)  o pedido de indenização por dano moral foi indeferido, sob alegação de que
não houve má-fé ou ilegalidade no ato de indeferimento dos pedidos autorais, todavia, como
fartamente exposto no presente feito, teve prejuízo financeiro de grande monta no erro de
cálculo do PBC, o que certamente lhe causou transtornos, principalmente pelo fato de, na
época da concessão do benefício estar sofrendo graves complicações provenientes da doença
de Crohn, ficando privado de recursos para o seu tratamento. 
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Contrarrazões do autor (Evento 31). 

Contrarrazões do INSS (Evento 33). 

 

VOTO

Da alegação de ausência de interesse de agir

O INSS alega que o requerimento de revisão pleiteado pelo autor  não foi
finalizado em sede administrativa pelo INSS, suscitando, por tal motivo, ausência de interesse
de agir no ajuizamento da presente ação. 

Os elementos dos autos demonstram que o autor passou a receber a
aposentadoria por tempo de contribuição (NB 182207822-6) desde 3/1/2018. O pedido de
revisão foi formalizado em 5/11/2018, para recálculo do benefício em razão do vínculo
empregatício de 9/2016 a 12/2017 reconhecido pela Justiça do Trabalho. A ação foi ajuizada
em 30/1/2019, ou seja, quase 2 meses após a DER. 

O segurado possui direito de receber, da Administração Pública, em prazo
razoável, resposta a requerimento administrativo. O silêncio administrativo consiste na
ausência de manifestação tempestivo diante da petição do administrado, fazendo surgir para
este o direito de recorrer à vida judicial. 

Na verdade, a excessiva demora na análise de requerimentos administrativos
ofende os princípios da eficiência bem como o direito fundamento à razoável duração do
processo (art. 5°, LXXVIII, e art. 37, caput, da CF/1988). O art. 49 da Lei n. 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, em seu art. 49, dispõe que "Concluída a instrução de processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual
período expressamente motivada".

Pelo menos até 19/6/2019, data da interposição do recurso ora em exame, o
INSS ainda não teria respondido ao pleito do autor, o que demonstra ainda mais a demora da
Administração Pública. 

Assim, afasta-se a alegação de cunho preliminar. 

Do termo inicial da revisão concedida

 O INSS alega, também, que não é devido o pagamento de parcelas vencidas
desde a concessão do benefício, porque, quando da concessão aposentadoria, a autarquia a
calculou com base nos salários-de-contribuição constantes do Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS) consoante determina a legislação de regência, sendo que em tal
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cadastro não constava o aumento salarial que a parte autora  logrou na Justiça Laboral,
agindo de acordo com a lei previdenciária, não havendo qualquer nulidade em seu
procedimento para a fixação da renda mensal do benefício da parte recorrida.

Sobre a DIB, a sentença entendeu que o autor faria jus ao recebimento das
diferenças respectivas da revisão desde a DCB, em razão do reconhecimento do vínculo
empregatício de 9/2016 a 12/2017, sob os seguintes fundamentos:

(...) Quanto aos pedidos de inclusão das contribuições referentes ao período de 09/2016 a
12/2017 e de alteração dos salários de contribuição do autor no período de 05/10/1998 a
10/08/2017, tendo em vista o reconhecimento judicial da inclusão de verbas trabalhistas,
efetivado nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0091000-36.2007.5.17.0132, assiste razão
ao autor, tendo em vista que, indubitavelmente, os eventuais recolhimentos para o Regime
Geral de Previdência Social, referentes ao vínculo empregatício em questão, acaso não
recolhidos à época própria, devem ser cobrados pela Autarquia Previdência do empregador,
não podendo o autor ser penalizado pela desídia de seu empregador.   

Saliente-se que no referido processo trabalhista a controvérsia suscitada foi resolvida por
meio de atividade jurisdicional típica do Juízo (e não meramente homologatória), sendo que,
conforme se observa do cálculo homologado na esfera trabalhista, que traz os valores devidos
à parte autora, já está destacado o montante referente aos descontos previdenciários.

Nesse contexto, a complementação do valor das contribuições previdenciárias referentes ao
interregno de 05/10/1998 a 10/08/2017 (valores incluídos no PBC alterados na ação
trabalhista), traz como consequência óbvia a majoração dos salários-de-contribuição
respectivos. E estando compreendidos no PBC, é inevitável a sua influência no cálculo da
renda mensal inicial - RMI.  

Assim, tendo em vista os argumentos expendidos, tem-se que os salários-de-contribuição que
devem ser considerados para a obtenção do salário-de-benefício da aposentadoria titularizada
pelo autor são aqueles reconhecidos pela sentença trabalhista, cabendo a revisão do benefício
nº 182.207822-6.

Cumpre, então, estabelecer a partir de quando a revisão autorizada deverá produzir efeitos.

Segundo se extrai dos elementos constantes dos autos, o ajuizamento da reclamatória
trabalhista, em 2007, foi anterior ao requerimento da aposentadoria (em 2018), sendo que a
sentença proferida naqueles autos, além da natureza condenatória, expressa evidentemente na
condenação do empregador ao pagamento das diferenças salariais, tem também natureza
declaratória, eis que reconhece a existência de determinada realidade fática em dado
momento e, consequentemente, ordena a adequação de sua remuneração a essa situação. Em
face dessas circunstâncias, não pode a parte autora ser privada da percepção das diferenças
resultantes da revisão desde a DIB (ressalvada a prescrição), uma vez que, se o empregador
houvesse agido acertadamente, o benefício teria o valor apurado nestes autos desde a
concessão.

Entendimento diverso implicaria penalização da requerente pela atuação irregular do
empregador, o que deve ser rechaçado.

Nesse contexto, tem-se que se mostra cabível a revisão da aposentadoria por tempo de
contribuição desde a data da concessão do benefício, nos termos da fundamentação supra. (...)
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Como se observa, a sentença bem analisou a questão do pagamento retroativo
da revisão concedida, com base no reconhecimento de vínculo empregatício extemporâneo,
não havendo motivo para repetir os argumentos acima descritos, que serão tomados como
razões de decidir para manter a sentença nesse pormenor. 

Da atualização monetária das parcelas pretéritas

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.
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Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Da alegada especialidade em razão de atividade de tranporte de gás GLP

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de tempo especial em relação ao
período de 05/10/1998 a 10/08/2017 em razão de exposição ao agente GLP (gás liquefeito de
petróleo).

Analisando o PPP de Evento 1 (PPP8), expedido pela empresa Nacional Gás
Butano Distribuidora Ltda., nota-se que, nesse período, o autor laborou como promotor de
vendas, estando exposto a acidente com fator de risco "probabilidade de incêndio, seguido de
explosão". 

A descrição das atividades no campo 14.2 do documento demonstra que o
serviço consistia em "vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou
atacadista, auxiliando os clientes na escolha, promover a venda de mercadorias,
demonstrando seu funcionamento e informando sobre suas qualidades e vantagens de
aquisição, expor mercadorias de forma atrativa em pontos estratégicos de vendas, com
etiquetas de preço, elabor relatórios de vendas de demonstração e de pesquisa de preços".

O gás liquefeito de petróleo (GLP) é derivado de petróleo e, por isso, é
considerado agente nocivo à saúde ou à integridade física do segurado em razão  do potencial
inflamável e de exposição dos botijões de gás. Diante da demonstração de que a parte autora
exercia atividade perigosa, é possível o enquadramento da atividade em exame com base
no item 1.0.17 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. 

Sabe-se que, desde a edição do Decreto 2.172, de 5/3/1997, a periculosidade
não é contemplada em regulamento como fator de contagem especial do tempo de serviço.
Assim, desde o Decreto 2.172/1997, ou ao menos desde a EC 20/1998, não há suporte legal e
constitucional para o cômputo de atividades perigosas como especiais.

Por outro lado, o STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos
repetitivos, decidiu que as atividades nocivas à saúde relacionadas nas normas
regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do trabalho ser
reconhecido em outras atividades mesmo depois da edição do Decreto 2.172/1997 e da EC
20/1998, desde que permanentes, não ocasionais nem intermitentes.

 Ocorre que a descrição das atividades do autor como promotor de vendas do
gás GLP não é suficiente para demonstrar a exposição habitual e permanente ao agente
perigoso. 

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência a respeito da
especialidade no período em questão.
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Da alegação de danos morais

O autor sustenta, em suas razões, que faz jus à indenização por danos morais em
razão do erro de cálculo do PBC de seu benefício previdenciário, por não reconhecer o
exercício de tempo especial. 

Sobre tal pedido, a sentença entendeu que o autor não teria direito à indenização
por danos morais sob os seguintes fundamentos:

(...) Por fim, no tocante ao pleito de condenação em danos morais, não merece prosperar a
pretensão autoral, sendo certo que a não concessão do benefício previdenciário na esfera
administrativa não configura, per si, ato ilícito gerador de dano moral. Nesse entendimento, o
julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. 1. É nula a sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito com relação a pedido não formulado na petição inicial. 2. Inexiste
ilegalidade no ato do INSS de indeferimento administrativo de benefício previdenciário,
ainda que posteriormente concedido por meio de decisão judicial transitada em julgado, na
medida em que a análise dos fatos e a interpretação da lei pela autarquia de maneira diversa
da pretendida pela autora não configura ato ilícito passível de responsabilização. 3.
Deixando a autora de elencar e provar os danos materiais que alega ter sofrido, não há que se
falar em indenização. 4. Configura mero dissabor e aborrecimento a necessidade de
ajuizamento de ação judicial para obtenção de benefício previdenciário indeferido
administrativamente, sendo indevida, por isso, qualquer indenização a título de danos
morais. 5. Sentença parcialmente anulada. Apelação improvida. (AC 201051018030091,
Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, TRF2 - SÉTIMA TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 28/09/2012 - Página: 166.) (gn)

No presente caso, ao negar o reconhecimento de período especial, o INSS levou em
consideração a perícia médica realizada por profissional qualificado, pertencente ao seu
quadro. Ou seja, a decisão do INSS baseou-se em perícia médica aparentemente, e em
princípio, correta. Não houve, pois, má-fé ou ilegalidade manifesta, por parte do réu, a
justificar a pretendida responsabilização por dano moral. (...) 

Como se nota, a sentença bem analisou as alegações do autor e este não
apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem infirmá-la, devendo a
decisão recorrida, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/1995).

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem
custas para o INSS. Honorários advocatícios devidos pelos recorrentes vencidos em 10%
sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), ficando suspensa a exigibilidade em favor da
parte autora ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000341808v13 e do código CRC be1c562f.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5017462-89.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JAEDER MARTINS JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA/RJ
(RÉU)

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA/ES
(RÉU)

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO. CREA/RJ E CREA/ES. ANOTAÇÃO DE CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO. ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. FACULDADE
NÃO CADASTRADA NO SISTEMA. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
IMPOSTAS PELO MEC PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

O recorrente interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença que
julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para determinar que o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA/ES e o Conselho Regional
de Engenharia do Rio de Janeiro – CREA/RJ fizessem a anotação do curso de especialização
“latu sensu”, nível de especialização em engenharia de segurança do trabalho em seu favor.

Em suas razões, alega que (i) possui o título de Engenheiro Industrial
Eletricista, com inscrição no CREA/BA e registro nacional, (ii) em 2010, resolveu se
especializar em Engenharia de Segurança do Trabalho, cursando a modalidade a distância nas
Faculdades Integradas de Jacarepaguá no curso de Pós Graduação Lato Sensu, nível
especialização, realizado entre 06/03/2010 a 06/11/2010, com carga horária de 620 horas, (ii)
o recorrente teve seu pedido de anotação do curso de pós-graduação lato sensu em
Engenharia de Segurança de Trabalho negado no CREA/ES, em razão de o CREA/RJ ter
informado que a Faculdades Integradas de Jacarepaguá não eram cadastradas no sistema, (iii)
as Faculdades Integradas de Jacarepaguá cumprem as determinações do Ministério da
Educação e, por isso, o CREA não pode negar tal registro. Ao final, requereu medida liminar
para anotação do curso de especialização “latu sensu" em Engenharia de Segurança do
Trabalho.

Contrarrazões apresentadas pelo CREA/ES.

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Pela leitura da inicial, nota-se que o autor, ora recorrente, ajuizou a ação de
obrigação de fazer, em face do CREA/ES e CREA/RJ, pugnando pela anotação do curso de
especialização “latu sensu"em Engenharia de Segurança do Trabalho realizado
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pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá  entre 06/03/2010 a 06/11/2010, com carga
horária de 620 horas.

Para comprovar as suas alegações, apresentou (i) certificado expedido, pelas
Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ, em 5/1/2011, conferindo-lhe o título de
especialização lato sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, (ii) comunicado do
CREA/RJ informando que as Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ, assim como o curso
de pós-graduação lato sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, não se encontravam
cadastrados no sistema da autarquia, (iii) comunicado do CREA/ES infromando que a
solicitação de inclusão de título, protocolada sob o n. 48580/2018, teria sido arquivada sem a
devida anotação, em razão de as Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ, assim como o
curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, não se
encontrarem cadastrados no sistema do CREA/RJ (jurisdição da escola).

Em suas contrarrazões (Evento 8 - CONTRAZ1), o CREA/ES alega que (i)
as Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ formalizaram pedido de cadastramento do curso
de especialização na área de Engenharia de Segurança do Trabalho perante o CREA/RJ,
porém o orgão não deferiu o pleito  (decisão plenária do Confea  n. PL 0351/2012), (ii) o
curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho em apreço não preencheria
as condições de regularidade exigida para o cadastramento no Sistema Confea/Crea,
conforme exigido na Resolução n. 1.010/2005 e seus anexos, com fundamento nos arts. 10 e
11 da Lei n. 5.194/1966, (ii)  quanto à aprovação do MEC, não houve prova de  que a
instituição de ensino estava credenciada a oferecer curso na área de Engenharia e Segurança
do Trabalho, (iii) o registro de futuros profissionais decorre do poder de polícia atribuído aos
conselhos profissionais, para a regulamentação do exercício das respectivas profissões, não
cabendo ao Poder Judiciário adentrar a esfera do mérito administrativo e questionar decisão
do Crea/ES, que indeferiu pedido de registro, pautado em disposições legais, e (iii) o curso de
pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho em exame extrapola as condições de
oferta impostas no respectivo ato autorizativo do MEC (Portaria MEC n. 1.617, de 13 de
maio de 2005).

A Constituição Federal, em seu art. 5°, XIII, consagra o direito ao livre
exercício profissional para os que atenderem as exigências legais. 

No caso, o autor, ora recorrente, comprova que concluiu o curso de
especialização  lato sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, realizado,
nas Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ, entre 06/03/2010 a 06/11/2010. Comprova
também que o CREA/ES negou o seu registro, não obstante o fato de a Lei n. 9.394/1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determinar que os diplomas de cursos
superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da
formação recebida por seu titular (art. 48). 

A propósito da negativa do CREA/ES, cabe registrar que o indeferimento se deu
com base na decisão proferida pelo Confea (Sessão Plenária Ordinária n. 1.388), conforme
fundamentos a seguir transcritos:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 241



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 183/429

5017462-89.2018.4.02.5001 500000357827 .V2 JRJ17255© JRJ17255

O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 21 a 23 de março de
2012, apreciando a Deliberação nº 032/2012-CEAP, que trata do cadastramento do Curso de
CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO
SANTO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Rua Izidro Benezath, 48, Ed. Six – Enseada do Suá
– Vitória – ES – CEP: 29050-300 – Tel.: (27) 3334-9900. creaes@creaes.org.br –
www.creaes.org.br Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 | Cachoeiro de Itapemirim (28)
3522.2373 | Colatina (27) 3721.0657 Guarapari (27) 3362.0401 | Linhares (27) 3264.1781 |
São Mateus (27) 3763.5929 | Vila Velha (27) 3239.3119 Pós-Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho, na modalidade Ensino a Distância – EaD, ofertado pelas
Faculdades Integradas de Jacarepaguá, no Rio de JaneiroRJ, e considerando que a
instituição de ensino superior interessada apresentou recurso a este Federal contra a
Decisão Plenário PL/RJ n° 3941/2011, de 1° de agosto de 2011, do Crea-RJ que suspendeu a
Decisão PL/RJ n° 3879/2011, de 4 de julho de 2011, que aprovou o cadastramento do curso
de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, ofertado na modalidade EaD;
considerando que a interessada interpôs recurso a este Federal tempestivamente, justificando
o conhecimento do pleito e a análise do seu mérito; considerando que, em primeira análise
do assunto, o Plenário do Crea-RJ, por meio da Decisão Plenária PL/RJ n° 3879/2011, de 4
de julho de 2011, decidiu pelo cadastramento do curso em tela; considerando que, em
segunda análise do assunto, o Plenário do Crea-RJ, observando o Parecer nº 12/2011 - ASJU
da Assessoria Jurídica regional decidiu por meio da Decisão Plenária PL/RJ n° 3941/2011,
suspender a Decisão PL/RJ n° 3879/2011, que aprovou o cadastramento do curso de pós-
graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, ofertado na modalidade EaD;
considerando que, no parecer supracitado, a Assessoria Jurídica do Regional esclarece que
a instituição de ensino interessada solicitou cadastramento do curso de pós-graduação em
Engenharia de Segurança do Trabalho, com base na Portaria MEC n° 1.617, de 13 de
maio de 2005, que autorizou pelo prazo de 3 anos a oferta de curso de pós-graduação lato
sensu – especialização à distância na sua área de formação acadêmica, acrescentando que
suas áreas de formação acadêmica compreendem os cursos de Turismo, Administração,
Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Curso Superior de Tecnólogo em
Processamento de Dados; considerando que o esclarecimento prestado pela Assessoria
Jurídica do Regional está corroborado na solução da consulta formulada pelo Crea-RJ à
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional Educação do Ministério da Educação -
MEC, nos seguintes termos: Tendo em vista a redação do ato autorizativo publicado pelo
MEC, esclarecemos que as Faculdades Integradas de Jacarepaguá poderiam ofertar cursos
de pós-graduação lato senso exclusivamente nas suas áreas de competência. (Ofício nº
206/CES/CNE/MEC, de 19 de outubro de 2011); considerando que os egressos dessas áreas
de formação acadêmica não são profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea;
considerando que, por extrapolar as condições de oferta impostas no ato autorizativo do
MEC (Portaria MEC n° 1.617, de 13 de maio de 2005), o curso de pósgraduação em
Engenharia de Segurança do Trabalho em apreço não preenche as condições de regularidade
exigida para o cadastramento no Sistema Confea/Crea, conforme exigido na Resolução nº
1.010, de 2005, e seus anexos, com fundamento nos arts. 10 e 11 da Lei nº 5.194, de 1966,
DECIDIU, por unanimidade, conhecer o recurso interposto pelas Faculdades Integradas de
Jacarepaguá contra a Decisão Plenária PL/RJ n° 3941/2011, de 1° de agosto de 2011, do
Crea-RJ que suspendeu a Decisão PL/RJ n° 3879/2011, de 4 de julho de 2011, que aprovou o
cadastramento do curso de pósgraduação em Engenharia de Segurança do Trabalho,
ofertado na modalidade EaD, para, no mérito, negar-lhe provimento, homologando a
Decisão Plenária PL/RJ n° 3941/2011,do Crea-RJ, uma vez que o curso de pós-graduação
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em Engenharia de Segurança do Trabalho em apreço, por extrapolar as condições de
oferta impostas no respectivo ato autorizativo do MEC (Portaria MEC n° 1.617, de 13 de
maio de 2005), não preenche as condições de regularidade exigida para o cadastramento
no Sistema Confea/Crea, conforme exigido na Resolução nº 1.010, de 2005, e seus anexos,
com fundamento nos arts. 10 e 11 na Lei nº 5.194, de 1966. Presidiu a sessão o
VicePresidente DIRSON ARTUR FREITAG. Presentes os senhores Conselheiros Federais
ARCILEY ALVES PINHEIRO, CASSIANO HENRIQUE MONTEIRO CORREA RAMOS,
CLEUDSON CAMPOS DE ANCHIETA, DARLENE LEITAO E SILVA, DIXON GOMES
AFONSO, FRANCISCO JOSE TEIXEIRA COELHO LADAGA, JOSE CICERO ROCHA DA
SILVA, JOSE GERALDO DE VASCONCELLOS BARACUHY, JULIO FIALKOSKI, LUIS
EDUARDO CASTRO QUITÉRIO, LUIZ ARY ROMCY, MARCOS VINICIUS SANTIAGO
SILVA, MELVIS BARRIOS JUNIOR, ROBERTO DA COSTA E SILVA e WALTER LOGATTI
FILHO.

De fato, não há dúvidas de que os certificados de conclusão de cursos de pós-
graduação lato sensu, em nível de especialização, na modalidade presencial ou a distância,
devem ser obrigatoriamente registrados pela instituição devidamente credenciada e que
efetivamente ministrou o curso, condição necessária para que tenham validade nacional. Isso
porque a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB)
determina que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão
validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

O recorrente demonstra que cursou a especialização em instituição de ensino
superior aparentemente regular, autorizada pelo MEC, porém se nota que as
Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ, todavia, solicitaram o cadastramento do curso de
pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, com base na Portaria MEC n.
1.617, de 13 de maio de 2005, que, por outro lado, autorizou pelo prazo de 3 anos a oferta de
curso de pós-graduação lato sensu – especialização a distância na sua área de formação
acadêmica, acrescentando que suas áreas de formação acadêmica compreendem os cursos
de Turismo, Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Curso Superior
de Tecnólogo em Processamento de Dados.

Dessa forma, a negativa de registro profissional  pelo CREA/ES não se
mostra ilegal, ante o não cumprimento das condições impostas à instituição de ensino. 

Assim sendo, considerando que o curso de pós-graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho em exame, por extrapolar as condições de oferta impostas no
respectivo ato autorizativo do MEC (Portaria MEC n. 1.617, de 13 de maio de 2005), não
preenche as condições de regularidade exigida para o cadastramento na autarquia federal, não
há como afastar a Decisão Plenária PL/RJ n. 3941/2011, do Crea/RJ e a negativa de inscrição
do registro profissional no CREA/ES.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Voto por conhecer o recurso do Autor e negar-lhe provimento. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000357827v2 e do código CRC 49a0335a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 0015593-48.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: ADERVAN DE JESUS DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL - ECT - ATRASO NA ENTREGA DE
DOCUMENTOS RELATIVOS A OBTENÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA NO
VALOR DE R$5.000,00 - QUANTUM INDENIZATÓRIO NOS MOLDES DO
ENUNCIADO Nº 8 DAS TRRJ EM R$2.000,00 - DANO MORAL LEVE - RECURSO
DA ECT CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR
QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DOS DANOS MORAIS - SENTENÇA
REFORMADA

 

Trata-se de recurso interposto pelos Correios em face de sentença que julgou em
parte procedente o pedido autoral de condenação da ECT a pagar à autora o valor R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, por não terem sido entregues documentos
pessoais a tempo.

 

Em seu recurso, a ECT sustenta inexistir nos autos prova de que a parte autora
sofrera danos materiais e morais por conduta atribuível aos Correios, uma vez que os
documentos foram entregues somente com um dia de atraso. Requer, dessa forma, a reforma
da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização a título de danos
morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório estipulado.

 

E, ainda, a aplicação do art. 1º. F- da Lei n. 9.494/95 sobre os juros de moras e
correção monetária.

 

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 242



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 187/429

0015593-48.2017.4.02.5055 500000354422 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Em se tratando de demanda em que caracterizada relação de consumo, passo à
análise da causa à luz da responsabilidade objetiva, que tem como pressupostos a ocorrência
da falha do serviço, a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre a falha do serviço
ocorrida e o dano suportado.

 

O recurso da ECT merece ser conhecido, ante sua tempestividade e adequação.
No mérito, a sentença merece parcial reforma.

 

A situação narrada, de atraso de encomenda remetida, evidencia falha na
prestação do serviço, tal qual reconhecido na sentença proferida no Juízo de origem.

 

O evento em questão, que ordinariamente seria caracterizado como um fato
inserido na normalidade dos aborrecimentos da vida cotidiana, toleráveis para o homem
médio, e sem gravidade suficiente para ensejar abalo subjetivo indenizável, tem contornos
que, no caso concreto, são caracterizáveis como danos material e moral.

 

Há comprovação de que o conteúdo da encomenda era, de fato, documentos
pessoais do Autor relativos à análise do seu crédito imobiliário, havendo elementos
suficientes para formar um convencimento quanto à verossimilhança a respeito do quanto
alegado pelo autor.

 

Ademais, não se pode afirmar que a parte  autora tenha optado por não declarar,
no ato da postagem, o valor do objeto enviado, uma vez que inexiste qualquer indicativo de
que ela tinha ciência da necessidade de tal indicação para mercadorias de valor ou de tenha
sido informada sobre a regra do Manual de Comercialização e Atendimento da ECT.

 

A ECT tem o dever de informar seus consumidores sobre quais são as hipóteses
de declaração obrigatória do conteúdo e do valor do objeto postado, bem como das
conseqüências da ausência de tal declaração, ainda que a encomenda ou correspondência seja
apresentada lacrada pelo remetente, sem que os Correios tenham conhecimento de seu
conteúdo, coberto pelo sigilo.

 

O próprio Enunciado nº 98 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro possibilita a
comprovação do valor do objeto postal por outros meios, como é o caso dos autos:
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Enunciado nº 98. Não havendo declaração de conteúdo e valor do objeto de
envio, não cabe dano material nem dano moral, além do previsto na lei postal, salvo se
houver outras provas que permitam inferir que o bem de fato era aquele alegado pelo autor.
(grifo nosso)

 

De outra parte, não se pode perder de vista a hipossuficiência probatória do
autor, que não dispõe de outros meios razoavelmente acessíveis para a obtenção do
comprovante de postagem.

 

Passemos ao exame da configuração da responsabilidade civil da ECT.

 

         O serviço postal é serviço público, prestado exclusivamente pelo estado,
em regime de privilégio, mediante a outorga legal à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT (ADPF nº 46-7 / DF), obrigada a indenizar os usuários de seus serviços
pelos danos causados pela ineficiência na entrega do objeto enviado, nos termos do art. 5 º, V,
c/c art. 37, caput, da CF/88.

 

         A Lei nº 6.538/78 (Lei Postal) deve ser interpretada e combinada com a
Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que o contrato celebrado entre as
partes tem natureza de contrato de prestação de serviços, dispondo o § 3º do art. 14 do CDC
que, para elidir sua responsabilidade, incumbe ao próprio fornecedor do serviço a prova (i) da
inexistência do defeito no serviço prestado ou (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.

 

A alegação do recorrente de que não houve comprovação do dano moral e, por
isso, não cabe indenização a título de danos morais não deve ser acolhida. O presente caso
não é de extravio de encomendas e sim, de entrega tardia. Ou seja, o destinatário recebeu o
conteúdo esperado. A presente circunstância gerou sentimentos de impotência e descaso,
caracterizando-se uma situação indenizável moralmente.

 

No tocante à quantificação do dano moral, observo, de um lado, (1) que o ato
ensejador do dano tem reduzido nível de antijuridicidade, não se configurando como grave
violação ao ordenamento jurídico e (2) o comportamento do réu seja razoavelmente
reprovável; circunstâncias que, em seu conjunto, conduzem a uma qualificação do dano como
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de natureza leve, cuja indenização, em termos adequados para, de um lado, atender ao
propósito pedagógico da indenização e, de outro, não conduzir a um enriquecimento sem
causa, reduzo a indenização arbitrada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), já devidamente
atualizados.

 

Voto por conhecer o Recurso da ECT conhecido e em parte provido para
determinar a redução dos danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), já devidamente
atualizados.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000354422v2 e do código CRC f91f6fb5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 242



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 190/429

5010433-85.2018.4.02.5001 500000378954 .V9 JES10769© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 5010433-85.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE CARLOS GOMES GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. PROCESSO
LITISPENDENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Trata-se de recurso interposto pelo Autor contra sentença que declarou a
possibilidade de desconto de valores recebidos indevidamente, efetuado sobre benefício
titularizado pela parte autora, aduzindo não existir boa-fé no recebimento.

 

O Autor aduziu que não sabia da percepção da pensão por morte instituída por
sua ex-cônjuge, Sra. Maria José Queiroz Subtil, em seu nome, pela 2ª. Ré, Karla Maria Subtil
Gomes, sua filha, no período de 15/12/2009 a 31/08/2011.

 

Assevera que a autarquia previdenciária, após o próprio Autor ter declarado que
já se encontrava separado de fato da instituidora há mais de 10 (dez) anos, além de ter
procedido com a suspensão do benefício de pensão por morte, começou a descontar os
valores recebidos indevidamente, no percentual de 30%, da aposentadoria por invalidez
recebida pelo Autor.

 

A sentença houve por julgar improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

"A parte vem a Juízo requerer o reconhecimento da inexistência do débito
referente à pensão por morte NB 21/151.359.285-5 (paga de 15.12.2009 a
31.08.2011), instituída em razão do falecimento de sua ex-esposa Maria José
Subtil Gomes, de quem estava separado de fato há diversos anos na época do
óbito, sem percepção de qualquer tipo de ajuda financeira.

Aduz, em síntese, que foi ludibriado por sua filha (Karla Maria Subtil Gomes),
a quem conferiu uma procuração sem saber que seria para postular tal benefício
de pensão, vindo então a ser surpreendido com a existência do benefício, em
junho de 2011, quando procurava informações de sua aposentadoria por
invalidez NB 32/136.197.608-7, para a realização de um empréstimo
consignado.
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Assevera, ainda, que nunca recebeu nenhum valor oriundo desta pensão,
devendo ser declarada a inexistência do débito apurado pelo INSS (R$
53.747,55), com a consequente condenação da autarquia à cessação dos
descontos que vêm sendo realizados em seu benefício, assim como à restituição
de todo o montante já descontado.

Pois bem.

No decisum inicial (Evento 3), este Juízo excluiu do polo passivo a filha do
autor, Karla Maria Subtil Gomes, visto que a pretensão deduzida em face dela
na peça de ingresso não é passível de tramitação neste Juizado Especial Federal.

Outrossim, extinguiu, sem resolução de mérito, o pleito de reparação por
danos morais apresentado em face do INSS, visto que a competência deste
Juízo é exclusiva para tratamento de matéria previdenciária.

Restaram a ser definidas, portanto, as questões relativas à própria
existência da dívida em relação ao autor e, consequentemente, às medidas
adotadas pelo INSS para restituição deste montante.

Neste pormenor, após analisar detidamente os processos administrativos que
geraram tanto a concessão da pensão quanto sua cessação (Evento 15,
PROCADM1 e PROCADM2), parece-me evidente que a pretensão autoral
não merece a guarida do Juízo.

O processo concessivo da pensão evidencia que o benefício foi postulado pela
procuradora do segurado, sua filha, devidamente munida de procuração
pública estabelecida para este fim específico (Evento 15, PROCADM2):
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Os pagamentos do benefício não se deram em conta de titularidade diversa do
autor, como aduzido na inicial, mas, sim, por meio de saques com cartão
magnético (vide relação de créditos anexado ao Evento 6, PET5), muito
provavelmente enviado ao endereço de sua mandatária, fornecido no momento
da postulação da pensão (Evento 15, PROADM2, página 8).

Ou seja, no que se refere à atuação do INSS, não há como se lhe imputar
nenhum erro administrativo na concessão da pensão, visto que requerida por
quem tinha poderes específicos para tratar em nome do autor e com
apresentação da documentação que indicava o suposto direito ao benefício
(certidões de óbito e casamento) – posteriormente constatado como inexistente,
haja vista as próprias informações prestadas pelo autor no sentido de que
estava separado de fato da falecida há diversos anos, e que dela não recebida
nenhum tipo de ajuda financeira (Evento 15, PROCADM1, páginas 2/3).

Se esta atuação de sua mandatária não ocorreu de acordo com as instruções do
autor, decerto que isto não lhe exime da responsabilidade legal perante a
autarquia, haja vista o disposto no art. 679 do Código Civil:

Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não
exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles
com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e
danos resultantes da inobservância das instruções. (destaquei)

De mais a mais, ainda que o autor não tenha atuado de má-fé para a concessão
do benefício, evidente que incorreu pelo menos em conduta culposa
(negligência e imprudência), porquanto que a procuração pública conferida a
sua filha foi justamente para requerimento do benefício, tendo ele, então,
contribuído de forma decisiva (ainda que involuntária) na concessão equivocada
da pensão, caracterizando a ocorrência de ato ilícito de sua responsabilidade
(art. 186, CC) e gerando o respectivo dever de indenizar os danos sofridos pela
autarquia (art. 927, CC)[1].

Por conseguinte, no presente caso, entendo ser plenamente válida a dívida
instituída em nome do autor, o que gera a legalidade das medidas de
cobrança adotadas pelo INSS para restituição do montante apurado
administrativamente, nada havendo de ser deferido nestes autos.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais,
resolvendo o mérito da postulação, nos moldes do art. 487, I, do CPC."

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO
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A litispendência se caracteriza através do ajuizamento de duas ações que
possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E de acordo com o
art. 240 do CPC, a citação válida induz litispendência. 

No caso dos autos, o presente processo é idêntico ao processo nº 5007421-
63.2018.4.02.5001, uma vez que  apresenta as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim,
e considerando que, naquele processo, a citação válida ocorreu primeiro (em
20/08/2018), reconheço, de ofício, a litispendência e voto por extinguir o presente feito, sem
julgamento de mérito.

Voto por não conhecer o Recurso do autor e, de ofício, extiguir o processo sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378954v9 e do código CRC e5763d77.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:23
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RECURSO CÍVEL Nº 5001633-31.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JURACY DE OLIVEIRA SIMOES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que pronunciou a decadência do direito a revisão da renda mensal inicial do benefício
previdenciário de aposentadoria – iniciado em 01/12/1997, mediante a soma das
contribuições vertidas no período em que exercidas as atividades conocmitantes.

Alega a parte recorrente que não há que se falar em decadência se a questão não
foi apreciada na seara administrativa quando da concessão do benefício, como ocorreu no
caso em comento, haja vista que o período concomitante não foi discutido na via
administrativa e a Súmula 81 da TNU preconiza que as questões não apreciadas pela
autarquia previdenciária no ato de concessão não estão sujeitas ao prazo decadencial previsto
no art. 103 da Lei nº 8.213/81.

VOTO

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013
e em sede de repercussão geral, relator o Ministro Roberto Barroso, afastou eventual
inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial razoável para o
questionamento de benefícios já reconhecidos, bem como aplicou a decadência de 10 (dez)
anos para a revisão de benefícios concedidos antes de 1997. O acórdão possui a seguinte
ementa:                                                                  

EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência
social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos
de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como
consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício
previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez
anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da
segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca
de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo
decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de
28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de
disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre
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benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade
vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não
sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 626489, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

Considerou o Supremo que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurasse impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.

In casu, o benefício previdenciário foi concedido em 01/12/1997 (Evento 1,
CCON5). Como a ação foi ajuizada em 22/04/2019, depois de decorrido o prazo de dez anos,
operou-se a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.

A súmula 81 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU,
tem o seguinte enunciado: “Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da
Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação
às questões não apreciadas pela Administração no ato de concessão.” As “questões”
referidas na súmula são apenas questões fáticas. Afirmo essa conclusão a partir da análise dos
precedentes que motivaram a edição da referida súmula: tais precedentes tratam de tempo de
contribuição reconhecido em reclamação trabalhista posteriormente à concessão do benefício.
Ou seja: os precedentes que deram lastro ao entendimento sumulado referem-se a questões de
fato que não foram apreciadas quando o benefício foi concedido. Já no julgamento do AgRg
no Recurso Especial nº 1.407.710, o Superior Tribunal de Justiça afastou a decadência por
não ter havido indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições
especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito. Ou seja: o
precedente do STJ também afastou a decadência porque houvera matéria fática que não havia
sido levada ao conhecimento da Administração quando da decisão administrativa. Pelo
exposto, tais entendimentos jurisprudenciais que afastam a incidência do prazo decadencial
não tem aplicabilidade quando se pleiteia revisão de ato administrativo com base em matéria
de direito, tal qual ocorre no caso dos autos.

Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação do
recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência
judiciária gratuita ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345228v2 e do código CRC 36648cd3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:22
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RECURSO CÍVEL Nº 5000179-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 86) alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o encaminhamento da presente
demanda para análise da Turma Nacional de Uniformização.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

A decisão embargada entendeu que deve ser mantida a decisão do Juiz Gestor
que inadmitiu o PU interposto pela parte autora, nos termos do art. 15, IV, da Resolução n.
345/2015, c/c o art. 1.030, I, a, do CPC, negando provimento ao agravo interno/regimental.

Dessa forma, não se vislumbra a suscitada omissão, pois, inadmitindo-se o PU,
não há que se falar em encaminhamento do feito ao juízo ad quem.

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000338305v2 e do código CRC 099c9287.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5012563-14.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UALACI DUTRA GUIMARAES (AUTOR)

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (RÉU)
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora, assistida pela
DPU, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando a
determinação de fornecimento de medicamentos (ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL ou
ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPÍDICO e IMUNOGLOBULINA). 

Em suas razões de Evento 64, o autor alega, em síntese, que (i) existe
comprovação do uso do medicamento datado em 12/04/2019 (novamente em anexo), (ii) no
referido laudo médico, é evidente a necessidade e congruência do medicamento para a
melhoria da sua qualidade de vida, pois a medicação que atualmente vem usando, está
piorando sua saúde e acometendo o seu sistema renal, (iii) se o tratamento atual está
acarretando complicações à sua saúde, o medicamento pleiteado não seria uma forma de
“melhor tratamento” e sim de tratamento adequado e não prejudicial, (iv) não pode ser
considerado privilégio e violação ao princípio da isonomia requerer um tratamento que seja
mais eficaz e menos tóxico, (v) as questões de fornecimento de medicamentos devem ser
analisadas de acordo com o caso concreto, de adaptação do fármaco no paciente e
consequências à saúde, (vi) o medicamento requerido já foi fornecido pelo SUS ao autor em
sede de internação (conforme laudo médico anexo à exordial), demonstrando, assim, não ser
uma exigência dotada de privilégios e sim de necessidade e direito, (vii) o indeferimento
administrativo do medicamento proferido pela SESA teve fundamento no Protocolo Clínico e
Diretriz Terapêutica do SUS, (viii) a interpretação e aplicação foi totalmente equivocada, uma
vez que inexiste protocolo que verse sobre a doença da qual está acometida, (ix) o
indeferimento baseou-se no Consenso em Criptococose – 2008 da Revista da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical, (x)  há previsão da Anfotericina B Lipossomol e Complexo
lipídico para o tratamento da Criptocose, demonstrando a eficácia e menor grau de toxicidade
destes em relação à Anfotericina convencional, que está trazendo mais complicações à sua
qualidade de vida, pois compromete o sistema renal, uma vez que tem que fazer reposição
constante de vitaminas, bem como causa fraqueza, desânimo e falta de apetite, (xi) de acordo
com o Consenso da Revista Brasileira de Medicina Tropical,Desta forma, de acordo com a
RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (atualizada em 2018), os
medicamentos Anfotericina B lipossomol - Complexo Lipídico estão inclusos, portanto,
padronizado para fornecimento pelo SUS, (xii) não há que se falar em falta de fundamentos
jurídicos para a sua pretensão, (xiii)  há nos autos farta documentação médica e técnica, bem
como pesquisa que comprova a eficácia e menor grau de toxidade pelo uso do medicamento
Anfotericina B complexo lipídico, (xiv) o requerente já fez uso do medicamento
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supramencionado e apresentou melhora em sua condição clínica, diferentemente dos atuais
medicamentos ministrados, e (xv) o medicamento está presente na lista do SUS, não havendo
nenhum motivo para o indeferimento do pleito.

Contrarrazões do município de Vitória de Evento 75 aduzindo preliminarmente
que o recurso não pode ser admitido, porque não impugna os fundamentos da sentença, e que
é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, destacando, inclusive, ausência de
interesse de agir, porque o autor não solicitou à municipalidade os medicamentos requeridos
na inicial; no mérito, afirma que a autoridade de saúde estadual é quem centraliza as verbas
destinadas pelo SUS, devendo ser responsabilizado de forma subsidiária, e que, segundo o
Enunciado 8/CNJ, "nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser
observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre
os gestores".

Contrarrazões do estado do Espírito Santo (Evento 77) argumentando, dentre
outros argumentos, que (i) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois,
segundo o STJ (REsp 1.657.156), a determinação judicial de fornecimento de medicamento
pelo Estado encontra-se sujeita à comprovação de três pressupostos, quais sejam: a)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b)
incapacidade financeira do paciente e c) registro do remédio na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), e (ii) conforme bem destacou a sentença,  a parte autora não
comprovou “por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.

 Contrarrazões da União (Evento 79) aduzindo, dentre outros argumentos, que
(i) o Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento do REXT 855.178, com
repercussão geral reconhecida, (ii) a providência condenatória objetivada pela parte
demandante, na inicial, em sua soma e conjunto, excede a alçada legal de 60 salários mínimos
fixada para processo e julgamento nos Juizados Especiais Federais, o que leva à
incompetência absoluta dos Juizados Especiais Federais no caso vertente, nos termos do art.
3º, caput, e § 2º, da Lei nº 10.259/2001, (iii) de acordo com as informações constantes da
petição inicial e documentos comprobatórios que a instruem, cuida-se de
tratamento/medicamento/insumo de valor maior, (iv)  o valor a ser despendido pela ré, para
custear o tratamento ultrapassará o valor de alçada fixado em lei para o processamento de
ações sob o rito dos Juizados Especiais Federais, nos termos do art. 3º, caput, e § 2º, da Lei nº
10.259/2001, (v) não se vislumbra interesse de agir, pois, em se tratando de ação de obrigação
de fazer em que se demanda do Poder Público provimento gratuito de medicamentos,
tratamento médico ou outros insumos e utensílios atrelados à saúde, é de se exigir a
impossibilidade parte autora em obter este provimento diretamente nas unidades de saúde do
ente competente para fornecê-los, inclusive pela comprovada busca ou uso anterior à ação de
outras alternativas terapêuticas (tanto medicamentosas como em termos de tratamento como
um todo da doença que acomete o paciente) já viabilizadas e integradas ao SUS, (vi) não de
pode acolher pedido genérico formulado no sentido de que os réus propiciem as condições
necessárias para a melhora da parte autora, e (vii) a União é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação.
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VOTO

Da alegação de incompetência do Juizado Especial Federal em razão do
teto limitdo a 60 salários mínimos

De fato, competem ao Juizado Especial Federal as causas sobre fornecimento de
medicamento quando a valor da causa for avaliado em até 60 salários mínimos. Todavia, não
há, no caso, parâmetros para o cálculo do proveito econômico do autor, havendo apenas a
informação de que o medicamento requerido é de alto custo (R$ 2.082,00, caixa com 100
comprimidos). 

Como não é possível atribuir um valor preciso à causa, sendo impossível
estabelecer de antemão se o total do pedido seria inferior ou superior a 60 salários mínimos,
um dos critérios para atrair a competência dos JEFs, conforme o art. 3º, parágrafo 2º, da Lei
10.259/2001, deve a ação ser processada sob o  rito dessa lei. 

Além disso, consta, nos autos, que o tempo estimado de tratamento é de 6 meses
a 1 ano, o que reforça ainda mais a competência dos JFEs.

Da alegação de ilegitimidade passiva do Município e da União

A sentença analisou a alegação de ilegitimidade passiva do município de Vitória
sob os seguintes fundamentos:

(...)

1.1 - Ilegitimidade passiva

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA argui a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

Entretanto, não lhe assiste razão, na medida em que a União Federal, os Estados e os
Municípios devem, solidariamente, garantir o direito constitucional à saúde a todos, nos
termos do art. 23, II, da Constituição Federal, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS),
merecendo destaque o posicionamento fixado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo
Tribunal Federal:

Tema n° 793 - Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Desse modo, mostra-se presente a pertinência subjetiva dos Réus para, em tese, suportar os
efeitos do provimento judicial a ser proferido neste feito.

(...) 
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De fato, é solidária a obrigação dos entes federados, integrantes do Sistema
Único de Saúde, pelo fornecimento de tratamentos e medicamentos necessários à garantia da
saúde e vida, por isso inviável o reconhecimento da ilegitimidade passiva tanto do município
de Vitória quanto da União. 

Assim, devem ser mantidos tais entes no polo passivo desta ação como
litisconsortes.

Da alegação de ausência de interesse processual por parte do autor

Por se tratar de obrigação solidária, não é o caso de distinguir, internamente, as
atribuições de cada um dos entes políticos dentro do SUS, para efeito de limitar o alcance da
legitimidade passiva para ações de tal espécie, cabendo a todos e a qualquer um deles a
responsabilidade pelo efetivo fornecimento de medicamento à pessoa sem recursos
financeiros através da rede pública de saúde.

Dessa forma, independentemente de o autor ter requerido, no âmbito
administrativo, os medicamentos somente a um dos entes da federação, todos eles são parte
legítima para figurar no polo passivo desta ação, não havendo que se falar em ausência de
interesse de agir em relação a um dos entes federativos. 

Da ausência de trânsito em julgado da decisão do STF a respeito da
responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde 

O STF (Plenário), em 23/5/2019, no julgamento do RE 855178 (leading case),
por maioria, fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 793): 

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 

Com relação à alegação da União de que a decisão proferida no referido recurso
extraordinário ainda não transitou em julgado, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral,
não é necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos. 

Do alegado direito ao fornecimento de medicamentos

O autor ajuizou esta ação, em 18/6/2019, objetivando, inclusive a título de
antecipação de tutela, a determinação de que os réus (União,  estado do Espírito Santo e
município de Vitória/ES) fornecessem os medicamentos Anfotericina B Lipossomal (ou o
Anfotericina B Complexo Lipídico) e o Imunoglobulina.

Alega, em linhas gerais, que (i) é portador de NEUROCRIPTOCOCOSE
CEREBRAL (meningite por criptococos), que afeta o sistema nervoso central, (ii) não
havendo o devido controle, poderá sofrer sequelas gravíssimas e irreversíveis, com risco de
morte, (iii) a doença que lhe acomete é controlável por meio de adequado tratamento com o
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uso contínuo do medicamento especial (5-flucitosina), que já foi adquirido por via judicial
em demanda anteriormente ajuizada, e pelos medicamentos Anfotericina B
Lipossomal (ou  Anfotericina B Complexo Lipídico) e imunoglobulina, que são
complementares e relevantes para a eficácia do tratamento, (iv) foi internado em São Mateus,
com o diagnóstico de cisto no cérebro (na membrana "araqueana") e, após 6 dias, foi liberado
por outro médico (que não aquele que o internou), por conta de um segundo laudo, que dizia
que não havia o cisto, (v) ao retornar para casa, permaneceu com os mesmos sintomas, o que
o levou a vir para Vitória, para consulta com médica neurologista, (vi) em 23/08/2017, ao
consultar-se com médica neurologista (professora da HUCAM),  diante dos sintomas que
apresentava, ela já determinou a internação de imediato, porém, diagnosticando-o com
suspeita de neurocriptococose cerebral, (vi) em 29/08/2017,  iniciou a utilização do remédio
que é fornecido pelo hospital, como citado em laudo (Fluconazol 900g/dia + Anfotericina B
Complexo Lipídico), (vii) foi internado em 20/10/2017, 5/1/2018 e 12/1/2018, estando sob o
tratamento com os mesmos medicamentos (Fluconazol 1,2g/dia + Anfotericina B Complexo
Lipídico), (vii) por não ter apresentado melhora significativa por conta do uso desses
medicamentos (Fluconazol 1,2g/dia + Anfotericina B), precisou de outro remédio (a 5-
flucitosina), que foi adquirido por meio de processo judicial nº 50001206520184025001,
(viii) ainda está em tratamento diário na HUCAM, após alta médica, fazendo uso do
medicamento Anfotericina B (desoxicolato), cujos efeitos colaterais são mais tóxicos, ou seja,
faz com que ele tenha que efetuar reposições constantes de vitaminas, pois lesiona com maior
intensidade os rins, sendo o  medicamento deixa-o com fraqueza, desânimo, e sem apetite,
(ix) diante da grave situação de saúde e da piora em seu quadro clinico, deve usar novamente
o medicamento Anfotericina B Lipossomal ou o Anfotericina B Complexo Lípidico, que era
administrado no período que se encontrava internado e fez com que seu estado de saúde
melhorasse na época, (x) a médica, todavia, se recusou a preencher os quesitos médicos
apresentados sob a justificativa de que o SUS fornece atualmente o medicamento
Anfotericina B – desoxicolato, que é mais barato, mas traz efeitos colaterais mais gravosos e
não traz melhora significativa, e (xi) também necessitado de  outro medicamente, o
imunoglobulina, por ser  capaz de trazer benefícios em virtude da imunodeficiência.

Para demonstrar a alegada urgência no fornecimento dos medicamentos listados
na inicial, o autor apresentou os laudos médicos a seguir descritos.

O laudo médico, subscrito em 7/2/2018 por médico infectologista do Hospital
Universitário/UFES, atesta que o autor se encontrava, à época, internado (internação desde
12/1/2018), devido à neurocriptococose, sem previsão de alta, com as seguintes informações
adicionais:

(...) O mesmo, homem, paciente de 43 anos, imunocompetente, foi internado, a princípio em
setembro de 2017, com confirmação radiológica e por meio de cultura específica em liquor
cefalorraquidiano de neurocriptococose, sendo submetido a ciclo de seis semanas de
Anfotericina B (inicialmente, desoxicolato, evoluindo com lesão renal, sendo alterada para
complexo lipídico em dose adequada por peso), associado à Fluconazol 800 mg/dia pelo
mesmo período. Após o tratamento recebeu alta para consolidação com Flucozanol 900
mg/dia e apresentou recrudescência dos sintomas de bradipsiquismo, desorientação e
diminuição de força muscular dentro de 3 semanas, retornando à internação para novo ciclo
de Anfotericina B complexo lipídico por mais 6 semanas e Fluconazol, recebendo alta em
seguida, e retornando desta vez em 1 semana, com piora importante de sintomalogia mesmo
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em consolidação com Fluconazol 1,2 g/dia. A esta altura, encontra-se em internação
hospitalar com Anfotericina B complexo lipídico e Fluconazol 1,2 g/dia em terapia
intravenosa há 21 dias, sem melhora significativa do quadro. 

Sabe-se por meio de embasamento científico que o tratamento ideal é determinado com
associação de 5-flucitosina ao esquema antigúndico vigente.  (...)

 O laudo emitido em 23/2/2018, por infectologista do Hospital
Universitário/UFES, afirma que o tratamento ideal é determinado com "associação de 5-
fluocitosina ao esquema antifúngico vigente para melhor resposta", conforme diretrizes
nacionais e internacionais. Ressalta, na oportunidade, que o autor corre risco de morte. 

Já o laudo emitido em 20/4/2018, por médico infectologista do Hospital
Universitário/UFES, acrescenta que o autor apresenta "inversão de CD4/CD8 com NK em
p10 (6,2%=148)" e neurocriptococose, infecção por fungo ligada a imunodeficiência, que
pode estar ligada a "defeitos de célula T", sendo indicado imunoglobulina, que tem como
mecanismo de ação "seleção do repertório de célula T e aumento de função e do número de
célula NK". 

O art. 198 da Constituição Federal introduziu o Sistema Único de Saúde (SUS),
que estabelece competência concorrente às três esferas do Poder Executivo para dispor sobre
as ações e os serviços públicos de saúde em geral. Desse modo, não é possível o argumento
de que a Constituição Federal ou mesmo sua lei integradora tenham querido limitar o acesso à
rede pública de saúde ou às ações de saúde.

A melhor interpretação é justamente a contrária. Deve ser amplo o atendimento,
independentemente da correspondência federativa da entidade pública procurada ou das
atribuições administrativas de cada ente político. Assim, a divisão de responsabilidades entre
União, Estado, e Município não pode vincular a atuação do SUS frente ao administrado, que
depende do Poder Público para garantir o seu direito à saúde.

Por outro lado, a solidariedade no campo assistencial do SUS sempre
proporcionará ao ente obrigado judicialmente ao desembolso de valores, a possibilidade de
ressarcimento ou compensação administrativa com os demais. As ações do SUS dependem de
uma atuação coordenada dos entes públicos envolvidos na sua organização. Logo, a União
tem competência não só para traçar regras gerais a serem cumpridas no SUS, como também
para promover quando necessário a devida assistência in concreto.

Os mecanismos de compensação dos entes que atuam no SUS (União, Estados e
Municípios) não podem impedir a prestação positiva do Estado. No mesmo sentido, dispõe o
Enunciado 43 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:  “A União é parte legítima nas
demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS.”

Inclusive, cabe ressaltar que a solidariedade existente entre os as três esferas do
Poder implica  litisconsórcio facultativo, cabendo à parte assistida pelo SUS a possibilidade
de interpor a ação contra qualquer um dos entes ou contra todos. Sobre a temática, inclusive,
a jurisprudência pátria, diante do comando constitucional previsto no art. 196, segundo o
qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, é assente em reconhecer o direito dos
cidadãos à obtenção de tratamento médico eficaz e gratuito, o qual deve abranger, quando
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necessário à cura dos pacientes hipossuficientes, o fornecimento gratuito da medicação
essencial ao combate às doenças ou à manutenção da saúde, de modo a preservar uma
condição de existência, ao menos, minimamente condigna, em absoluto respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana, fundamento de nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º,
III, CRFB/1988).

No caso, o autor possui, atualmente, 45 anos de idade, e está está acometido
de neurocriptococose cerebral (meningite por criptococos), classificada como micose
sistêmica, causada por fungos do gênero Cryptococcus e que, dependendo do caso, pode levar
o portador a óbito. 

Consta, nos autos, que o autor inicialmente (setembro/2017) utilizou o
medicamento Anfotericina B associado a Fluconazol 800 mg/dia, porém apresentou
recrudescência dos sintomas de bradipsiquismo, desorientação e diminuição de força
muscular dentro de três semanas semanas, retornando à internação para novo ciclo por mais
seis semanas, tendo novamente piora do estado clínico e retomado o tratamento por mais 85
dias. 

O laudo emitido em 7/2/2018 destacou que o tratamento ideal é aquele
determinado com associação do medicamento 5-flucitosina (esse medicamento, todavia, já
foi requerido pelo autor na ação de n. 50001206520184025001).

Por sua vez, o laudo emitido em 20/4/2018, destaca que o medicamento
indicado para o caso é o imunoglobulina.

Consta, também, nos autos, laudo emitido em 12/4/2019, atestando que, devido
a inúmeras internações por recrudescência dos sintomas, o autor foi mantido em terapia
endovenosa com Anfotericina e Fluconazol. 

Há ainda o laudo emitido em 17/5/2019 atestando que o autor estaria em
acompanhamento médico em razão de neurocriptococose em imunocopetente, em fase de
consolidação/profilaxia, fazendo uso de Anfotericina Desoxicolato e Fluconazol. 

A informação apresentada pela Secretaria de Estado de Saúde (Evento 28) e as
informações extraídas no site Ministério da Saúde sinalizam que todos os medicamentos
solicitados na petição inicial constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME) e, por consequência, são fornecidos pelo SUS. 

A sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de que a grande maioria dos
documentos médicos acostados aos autos remontam ao ano de 2018, não podendo ser
utilizados, portanto, para respaldar o fornecimento de medicamentos nesta ação, ajuizada
somente em junho de 2019.

 O STF, em 15/3/2017, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin (ARE
0502773-40.2016.4.05.8401/RN), apreciando agravo que não admitiu recurso extraordinário
interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio
Grande do Norte, assim se manifestou:
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CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO
FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO/TRATAMENTO/PRODUTO EFICAZ PROPICIADO PELO SISTEMA
PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS.

1. Recursos da União, do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró/RN
contra sentença que julgou procedente o pedido de realização de procedimento cirúrgico
ortopédico. Aduz-se ilegitimidade, que o tratamento é prestado pelo SUS, donde descabida
condenação pecuniária para que arque com o procedimento em hospital particular, violação
do princípio da isonomia e insindicabilidade de políticas públicas.

2. É inegável o direito do cidadão à assistência estatal direcionada à proteção da saúde, em
face do insculpido no art. 196, caput, da Constituição Política de 1988.

3. O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, donde
solidária a obrigação e legitimados passivos quaisquer dos entes federativos (STF, 1ª. T., RE
626382 AgR/RS, rel. Min. ROSA WEBER, DJe-178 10.09.2013), sem cogitar-se, com isso, de
litisconsórcio necessário. A respeito, aliás, Enunciado 8 desta Turma (A União é parte
legítima para integrar o polo passivo das ações que objetivem fornecimento de medicamentos,
realização de exames ou outras providências vinculadas ao Sistema único de Saúde). Desse
modo, a legitimidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios decorre da
solidariedade dos entes públicos no cumprimento dos serviços de saúde. Isso afasta qualquer
possibilidade de "direcionamento" da obrigação ente A, B ou C que tenham tido sua
responsabilidade (por solidariedade) judicialmente reconhecida, mesmo porque aceitar-se
direcionamento é negar legitimação passiva concorrente que decorre da solidariedade do
direito material (CF). Isso não importa dizer que o cumprimento da obrigação deve ser
exigido de todos os devedores da obrigação ao mesmo tempo. Solidária que é a obrigação, o
cumprimento pode ser exigido do ente que propicie a prestação jurisdicional mais célere e
compatibilize o sistema de compensações mútuas entre eles, a ser aferido pelo juízo da
execução, o que não importa renúncia ao direito de exigir também dos demais obrigados, se
necessário for e assim entender o juízo da execução. Essa exegese, aliás, é a antiga, sábia e
sempre atual na norma do Código Civil sobre solidariedade passiva (art. 275), que aqui não
só pode, como deve ser aplicada.

4. Não há, porém, direito absoluto à saúde e à dignidade da pessoa humana, donde se cotejar
princípios constitucionais igualmente importantes (tripartição de funções, finitude de recursos,
prévia dotação orçamentária, isonomia, dentre outros), num juízo de colisão (aparente ou não)
de direitos fundamentais que será aferido pelo julgador no caso concreto. De fato, a
calibração entre a realização de políticas públicas sob compelimento judicial e a reserva do
possível é equação sem resposta absoluta. Tanto que inclusive ensejou a Recomendação CNJ
31/2010, com parâmetros e orientações em matéria tão sensível como esta.

5. Assim, parece razoável supor quatro quadrantes alvos de demandas judiciais: a) ausência
de fornecimento de medicamento/produto/tratamento regularmente incluído(s) na política de
saúde do SUS; b) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não
incluído(s) na política de saúde do SUS, conquanto reconhecido pelos meios científicos de
saúde competentes no Brasil (como a listagem da ANVISA); c) ausência de fornecimento de
medicamento/produto/tratamento não incluído(s) na política de saúde do SUS, sem
suficiente/provável reconhecimento pelos meios científicos competentes no Brasil; d) ausência
de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não previsto(s) na política de saúde do
SUS, com reconhecimento exclusivamente pelos meios científicos estrangeiros.
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6. Ocorre que este Colegiado, em sessão de 27.05.2015, numa série de processos envolvendo o
tema saúde, readequou o seu entendimento, à vista da melhor apreciação da diversidade de
demandas a ele submetido, no que pode ser resumido ao seguinte, com excepcionalidades a
depender do caso: a) não há direito a tutela jurisdicional positiva para antecipação de
procedimentos cirúrgicos, em desordem ao princípio da igualdade, ainda que sob alegação de
urgência, mormente por não se poder levar em conta as especificidades de outros usuários do
sistema público de saúde, insindicáveis e imponderáveis na demanda individual; b) não há
direito a tutela jurisdicional positiva para fornecimento de
medicamentos/tratamentos/produtos diversos tidos por mais eficientes, quando o sistema
público de saúde já fornece tratamento suficientemente eficiente; c) não há direito a tutela
jurisdicional positiva para fornecimento de medicamentos/tratamentos/produtos off label; d)
não há direito a prescrição de medicamentos/tratamentos/produtos por médico particular, não
contidos no Sistema de Saúde e não reconhecidos pelos meios públicos de saúde (como a
listagem da ANVISA), sem comprovação científica de eficácia; e) em qualquer caso, devem ser
consideradas as orientações do Fórum Judiciário para a Saúde e a Recomendação CNJ n.
31/2010, que traça diretrizes aos magistrados quanto às demandas judiciais que envolvem a
assistência à saúde, notadamente os Núcleos de Apoio Técnico (notas técnicas elaboradas
pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Hospital das Clínicas/UFMG, em
resposta a questionamento feito por Juízes para subsidiar demandas judiciais envolvendo
questões de saúde) bem como os Enunciados pertinentes e outras fontes de informações
técnicas.

7. No caso dos autos, postula a parte autora a realização de procedimento de reconstrução do
tendão patelar do joelho. Conforme atestou o perito médico designado pelo Juízo sentenciante,
o autor é portador de lesão do tendão patelar do joelho direito, sendo necessário realizar o
procedimento cirúrgico para o adequado tratamento da lesão (anexo 17), procedimento este
fornecido pelo SUS.

8. Tem sido frequente a propositura de demandas desta natureza, nas quais se postula a
realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos não realizados no Município de Mossoró.
Este Colegiado, tendo analisado detidamente a matéria, tem reiterado o entendimento de que é
descabida a violação ao princípio da isonomia e a concessão de atendimento prioritário, em
detrimento de todos os usuários do SUS que aguardam a realização do mesmo procedimento.

9. Nesse sentido, transcrevo excerto do Voto proferido pelo Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos, proferido por ocasião do julgamento do processo nº 0505308-73.2015.4.05.8401,
realizado na sessão do dia 24 de fevereiro de 2016:

“Observo, a partir do que é registrado nos autos que a autora pretende obter tratamento
prioritário, na medida em que, embora a utilidade médica que pretende obter seja coberta pelo
SUS, pretende avançar a fila de espera existente para a cobertura.

Entendo que a referida prioridade é, de plano, descabida nas hipóteses em que não se
demonstra risco de vida. É de se aguardar que qualquer tratamento médico traga melhorias
para o paciente, de maneira que não creio possível que se antecipe o tratamento com a mera
justificativa de que estes ocorrerão, pois também ocorrerão para aqueles que aguardam a vez.

Ressalto que é diversa a hipótese de realização da cirurgia em hospital particular, pois ainda
mais grave a quebra da isonomia. Ao revés de apenas colocar o requerente na frente dos
demais concidadãos, ainda determina-se que se tenha com ele um gasto que não se tem para
com os demais que encontram-se na mesma situação.

Como dito alhures, é necessário cuidado redobrado para que a intervenção judicial não afaste
o princípio republicano do SUS, concedendo tratamento mais benéfico para quem procura a
justiça em detrimento dos demais cidadãos.”
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10. Assim, em se tratando de hipótese de procedimento oferecido pelo SUS, ainda que em
localidade distinta daquela onde residente a parte autora, desde que observada a ordem de
espera, a concessão da tutela jurisdicional, como o caso, demandaria justificativa concreta,
aqui não existente, visto que se trata de cirurgia eletiva.

11. Recursos providos para julgar o pedido improcedente. Revoga-se imediatamente eventual
tutela provisória concedida.

12. Sem custas e honorários advocatícios.

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da
matéria discutida nestes autos, no RE-RG 566.471, DJe 12.12.2007, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio (Tema 6). Reproduzo a ementa desse julgado:

“SAÚDE – ASSISTÊNCIA – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – FORNECIMENTO. Possui
repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer
medicamento de alto custo.”

Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao
disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.

Conforme informação da SESA, os medicamentos solicitados estão contidos no
Sistema Único de Saúde. Assim, em regra, faz o autor jus ao seu recebimento.

Quanto ao fornecimento de Anfotericina B (complexo lipídico), o laudo de
12/4/2019, atesta que o atuor ficou 85 dias em uso desse medicamento (associado a
Fluconazol), sem resposta positiva ao tratamento. 

Com relação ao uso de imunoglobulina, como bem destacou a sentença, o
laudo apresentado, datado em 20/4/2018, não é contemporâneo ao ajuizamento da ação, em
18/6/2019, sendo que, além disso, não é suficiente para demonstrar que o medicamento em
questão é essencial para a recuperação do autor, aduzindo o médico genericamente que seria
"indicado" para o tratamento. 

O autor atualmente está em uso do medicamento Anfotericina
Desoxicolato, associado a Fluconazol, tratamento esse realizado em hospital de referência
neste Estado, não havendo prova de que os medicamentos solicitados possam substituir o
tratamento ora realizado e amenizar o estado clínico. 

Caberia ao autor acostar aos autos laudo emitido à época do ajuizamento da
ação aduzindo que os medicamentos requeridos na inicial seriam mais eficientes para o
tratamento atualmente realizado com Anfotericina Desoxicolato e Fluconazol, providência
da qual não se desincumbiu. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. 
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000342882v88 e do código CRC c06559e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 247



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 209/429

5000281-63.2018.4.02.5005 500000349709 .V2 JRJ17255© JRJ17255

RECURSO CÍVEL Nº 5000281-63.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLOVIS ANTONIO BERTOLDI (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN (RÉU)

RELATÓRIO

 

FINANCIAMENTO RURAL. SEGURO GARANTIDO PELO
PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO).
COMPROVAÇÃO DE QUE A RECEITA DE PRODUTIVIDADE OBTIDA FOI
SUPERIOR AO VALOR ENQUADRADO. AUSENCIA DE DIREITO DO AUTOR À
COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora contra a sentença
que julgou improcedente o pedido formulado no tocante ao pagamento do valor total da
garantia prevista na Cédula de Crédito Rural, bem como pagamento de indenização por danos
morais.

 

O Recorrente alega, em suas razões recursais, que, (i) não é admitido no
ordenamento jurídico vigente, que o Manual de Crédito Rural – MCR, que é ato normativo
infralegal, se sobreponha a Lei Federal, no caso a Lei 8.171/91, (ii) conforme se vislumbra no
Laudo de Constatação de Perdas, devido à seca os grãos ficaram de péssima qualidade e
perdendo o valor comercial, (iii) resta cristalinamente demonstrado que houve perda parcial
da colheita do Recorrente, sendo que o Recorrido deve pagar a cobertura do seguro
contratado, (iv) que o laudo técnico elaborado pelo INCAPER apontou que a receita obtida
pelo Recorrente somente foi de R$5.050,00.

 

 

Dispensado o relatório. Passo a decidir.

VOTO
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Inicialmente, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO)
destina-se a exonerar o produtor rural de obrigações financeiras relativas a operações de
crédito rural, cuja liquidação venha a ser dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais,
pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos, e plantações, na forma do que dispõem os
artigos 1º e 4º da Lei 5.969/73 e 59 da Lei 8.171/91.

 

Nos termos das normas de regência acima citadas, o BACEN desempenha as
funções de administrador do Programa, tais como elaborar normas, fiscalizar a execução do
programa, gerir recursos, etc. Já os agentes do PROAGRO são as instituições financeiras,
responsáveis pelas contratações, cobrança do valor adicional para cobertura do PROAGRO,
conduzir os procedimentos de sinistro, examinando e julgando os pedidos de cobertura
apresentados pelos beneficiários.

 

         No mérito, o Recorrente não trouxe qualquer alegação que pudesse afastar
as conclusões emanadas da sentença ora recorrida acerca da inexistência do direito à
cobertura, nos seguintes termos:

 

“(...)O contrato (Evento 10, ANEXO13), por sua vez, prevê como valor do
crédito concedido o montante de R$ 10.006,00 (dez mil e seis reais).

Acrescento que tanto no contrato, assinado pelo autor, quanto nos laudos que
atestam as perdas decorrentes do evento seca, consta como área objeto de financiamento
como sendo de 2,50ha, de forma que a discussão acerca do tamanho do empreendimento
financiado é despicienda.   

Com base nessas informações, é possível concluir que, conquanto a lavoura de
café não tenha produzido de forma costumeira e esperada devido a problemas climáticos,
houve aproveitamento da lavoura, que gerou uma produção aproximada de 3.000kg (três mil
quilos).

Os cálculos apresentados pelo BACEN foram no seguinte sentido:

Assim, com base nas cotações de preço do café conilon para o Estado do
Espírito Santo em junho/2016 (doc. 5), para os cálculos do Banco Central, foi considerado o
valor de R$387,00/saca, resultando em R$6,45/kg (http://www.cccv.org.br/cotacao/). O preço
mínimo para o produto foi apurado em conformidade com Comunicado CONAB/MOC n.º
009, de 16/5/2016 (doc. 6), utilizando-se como parâmetros o tipo e a classe definidos para o
café, obtendo-se o valor de R$3,296/kg. Deste modo, o preço de mercado de R$ 6,45/kg
serviu de base para apurar a receita do empreendimento, no valor de R$ 19.350,00, para a
área cultivada de 2,5 ha (doc. 7 – quadro C).
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Acrescento que o autor não impugnou os dados constantes do relatório de
comprovação de perdas - que foi, inclusive juntado por ele próprio -, não comprovou o
tamanho do comprometimento de sua produção, tampouco se insurgiu contra a forma de
cálculo da receita final estimada pela área técnica da instituição bancária ré.

Dessa forma, concluo que a dedução de que trata o MCR 16-5-10 efetivamente
superou a base de cálculo da cobertura – tanto se considerarmos o valor previsto no relatório
de comprovação de perdas quanto aquele apontado pela área técnica do BACEN -, de forma
que o motivo do indeferimento do pedido de pagamento do seguro (“Receita de produtividade
superior ao valor enquadrado”) não padece de nenhuma irregularidade, pois, de fato, inexiste
direito ao pagamento do seguro.

Por fim, concluo que não há qualquer dano ao autor, provocado pela instituição
bancária ré, a ser reparado, razão pela qual não procede o pedido de indenização por danos
morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS de
pagamento do valor total enquadrado na Cédula de Crédito Bancário, bem como a
indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do NCPC. (...)”

 

        

Com efeito, a Autora não comprovou a existência do direito à cobertura
securitária, uma vez que a garantia pactuada entre as partes foi inferior a receita obtida pelo
Autor com a produção de apenas 3.000 kg de café corrilon.

 

Caso tal assertiva não fosse verdadeira, caberia à parte Autora apresentar as
notas fiscais relativas à venda do produto no ano de 2016, em valor inferior ao que fora
apurado, de acordo com os parâmetros anotados na sentença recorrida.
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Por fim, cumpre ressaltar que o laudo técnico INCAPER (evento 13) não reflete
à realidade da safra de 2016, uma vez que conforme ressaltado no bojo do próprio documento
foi lastreada em dados de 2014/2015, não havendo de se cogitar qualquer valor técnico em tal
documento.

 

Ora, a grande questão enfrentada pelo Autor foi ter emitido a Cédula de Crédito
Bancário para a garantia da operação no montante máximo de R$10.006,00, enquanto que
restou comprovado que a receita do empreendimento foi no valor de R$12.499,98, ou
seja, malgrado possa ter havido perda parcial da safra ou da própria qualidade do grão,
tais fatos devem ser ignorados ante à superação do valor da garantia.

 

Outrossim, cumpre ressaltar que não há qualquer ilegalidade que toda a
regulamentação do Programa se opera, no plano normativo, por meio do chamado Manual do
Crédito Rural (doc. 1)3, cujo fundamento de validade jurídica repousa no que dispõem os
artigos 59 a 66-A, todos da Lei nº 8.171, de 1991, com redação dada pela Lei nº 12.058, de
2009.

 

É dizer, há delegação legislativa expressa em favor do Conselho Monetário
Nacional, órgão de cúpula do Sistema Financeiro Nacional, para que este, por meio de
resoluções, regulamente os termos pelos quais haverá de se processar a apuração e o
pagamento de coberturas (indenizações) afetas ao Proagro Mais – o conjunto de tais
resoluções do CMN é que forma o Manual do Crédito Rural (MCR).

 

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
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sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

 

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000349709v2 e do código CRC 2b1c1665.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5019880-97.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: LEONARDO JUNQUEIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela União como pela parte 
autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução de mérito, com
relação a quatro pedidos formulados na inicial (suspensão dos efeitos do art. 3° da Portaria
n. 1.275-SEI/2017; fixação de prazo para o INSS comprovar ter adotado as medidas
necessárias ao cumprimento da decisão judicial estabelecida na ACP n. 1012072-
89.2018.401.3400; obrigação da União e do INSS em receber pedidos de benefício de
pescador referente aos períodos de defeso dos últimos 6 anos; e declaração de nulidade
do art. 3° da Portaria n. 1.275-SEI/2017 e do art. 2° da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de
Agricultura e Pesca) e procedentes os demais pedidos para "(i) processar o pedido de registro
apresentado pela autora no Evento 1, PADM9; e (ii) recepcionar e processar os
requerimentos administrativos de seguro defeso futuros, com o deferimento dos pedidos no
caso em que preenchidos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de
novembro de 2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal)".

Em suas razões de Evento 36, o autor alega que (i)  para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii)  as disposições expressas na lei
ordinária exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade
Pesqueira - art. 2º, § 2º, inciso I da lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art.
3º da Portaria Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços- MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP
validado, este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já
se encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação,
por meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/98, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal. 

A União, em suas razões de Evento 27, alega que (i) em relação ao deferimento
constante do item “b” do dispositivo decisório, mostra-se  equivocada a sentença, pois,
conforme modificação feita pela Lei nº 13.134/2015 na Lei nº 10.779/2003, compete ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS processar e habilitar o seguro defeso dos
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pescadores artesanais, iniciados a partir de 1º de abril de 2015, (ii) incabível, portanto, a
condenação da União no ponto, ou seja, a proceder ao que não tem mais atribuição legal,
motivo pelo qual deve ser  anulada a sentença para que seja decretada a extinção do feito, seja
por ilegitimidade passiva da ora recorrente ou a manifesta improcedência quanto a tal
pretensão, (iii) em decorrência de seu poder discricionário, a Administração Pública, através
da Portaria 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, editada pelo Secretário de Aquicultura e
Pesca, entendeu por bem que os registros suspensos por questões administrativas e pendentes
de exame deveriam ser validados e assim fora feito, (iv)  o pedido autoral a que a sentença se
reporta é do ano de 2014, portanto anterior à aludida Portaria e abarcada por ela, (v) nos casos
em que o mérito/pedido se restringir tão-somente à reativação do RGP, é notório que ocorreu
a perda do objeto, levando-se em conta que a Portaria nº 1.275 traz mais benesses aos
pescadores, e (vi) verifica-se, assim, a falta de interesse e de condições da ação, afigurando-se
a hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do
CPC/2015.

Contrarrazões do INSS de Evento 41, contrarrazões da União de Evento 43 e
contrarrazões da parte autora de Evento 44. 

VOTO

Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da União, tendo em
vista que a atuação que gerou toda a problemática em tela é de atribuição do Ministério do
Trabalho, órgão que é o gestor operacional responsável pelos recursos do pagamento do
seguro-desemprego (seguro-defeso para os pescadores artesanais), de modo que não cabe
qualquer escusa de responsabilidade da Fazenda Pública Federal no caso em exame. 

Não se vislumbra também ausência de interesse de agir do autor, pois não há
prova, nos autos, de que a União tenha concedido o Registro Geral de Atividade Pesqueira
(RGP) para fins de requerimento do benefício almejado, havendo tão-somente o protocolo do
pedido formulado ao órgão federal competente em 2014. 

Agora, passa-se à análise do recurso da parte autora. 

Pelo que se depreende dos autos, o autor alega que se dirigiu à Agência do INSS
 para requerer o seguro-defeso, apresentando todos os documentos necessários para a
habilitação, mas foi informado pelo responsável que não foram encontrados registros para o
CPF informado.

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, datado em 2014. 
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 A sentença afastou a apreciação do pedido de processamento/pagamento do
benefício nos 5 anos, conforme requerimento inicial, sob o fundamento de ausência de pedido
administrativo da parte autora, ou seja, acolheu a preliminar ao mérito de ausência de
interesse por falta de pedido administrativo:

(...)

4. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta a União que o objeto pretendido pela parte autora na presente demanda não pode
mais ser alvo da ação judicial, já que, conforme as INFORMAÇÕES N.
00044/2017/CONJURMDIC/CGU/AGU, que versaram sobre hipótese análoga à presente, a
Administração Pública decidiu que os registros suspensos por questões administrativas e
pendentes de exame deveriam ser validados e assim fora feito.

Noutro giro, o INSS alega que não há qualquer pedido de seguro defeso formulado pela parte
autora ou seu indeferimento em decorrência dos atos administrativos normativos vertentes.
Sustenta, ainda, que a Autarquia Previdenciária está dando cumprimento à Decisão Judicial
estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072-89.2018.401.3400, conforme MEMORANDO-
CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS, e que a requerente não comprovou situação concreta de
incidência dos atos administrativos normativos em tela sobre o exercício de seu direito
subjetivo, não havendo utilidade prática à presente demanda.

Nesse caso, vejo que falta sim interesse de agir quanto ao pedido de processamento do seguro
defeso que não foi requerido administrativamente, bem quanto ao pleito de nulidade dos art. 3º
da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017 e art. 2º da Portaria nº 2.546/18 da
Secretaria de Agricultura e Pesca, tendo em vista o cumprimento da Decisão Judicial
estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072- 89.2018.401.3400, conforme MEMORANDO-
CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS (Evento 18, MEMORANDO3).

(...) 

No entanto, se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no
Ministério de Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do
cadastro impede a formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora
realizar pedido administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora dirigiu-se ao
SFPA/ES (Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o
cadastro, circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.
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 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 2014 (data do protocolo de
licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso da
autora para condenar os réus a recepcionar e processar o pedido administrativo de pagamento
do seguro-defeso a partir de 2014, respeitando-se a prescrição, nos termos da fundamentação.
Custas isentas. Honorários advocatícios devido pela União em 10% sobre o valor da causa.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371031v11 e do código CRC 58e9e98d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:25
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RECURSO CÍVEL Nº 5019614-13.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: ARLETE ALMEIDA ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela União como pela parte 
autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução de mérito, com
relação a quatro pedidos formulados na inicial (suspensão dos efeitos do art. 3° da Portaria
n. 1.275-SEI/2017; fixação de prazo para o INSS comprovar ter adotado as medidas
necessárias ao cumprimento da decisão judicial estabelecida na ACP n. 1012072-
89.2018.401.3400; obrigação da União e do INSS em receber pedidos de benefício de
pescador referente aos períodos de defeso dos últimos 6 anos; e declaração de nulidade
do art. 3° da Portaria n. 1.275-SEI/2017 e do art. 2° da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de
Agricultura e Pesca) e procedentes os demais pedidos para "a) processar o pedido de registro
apresentado pela autora no Evento 1, PADM7; b) recepcionar e processar os requerimentos
administrativos de seguro defeso futuros, com o deferimento dos pedidos no caso em que
preenchidos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de novembro de 2003
(Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal)".

Em suas razões de Evento 34, o autor alega que (i)  para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii)  as disposições expressas na lei
ordinária exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade
Pesqueira - art. 2º, § 2º, inciso I da Lei 10.779/2003), entretanto a norma administrativa (art.
3º da Portaria Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços- MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP
validado, este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já
se encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação,
por meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/98, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal. 

A União, em suas razões de Evento 26, alega que (i) não consta dos autos
notícia ou documento que informe que se negou atender à solicitação do autor para
recadastramento de seu registro de pescador profissional, (ii) foi editada a Lei nº 11.959/2009,
que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca
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e define o pescador profissional como a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no
País que, licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais, se
atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica, (iii) o Registro Geral da
Atividade Pesqueira – RGP foi instituído pelo Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967
e ratificado pela Lei nº 11.959 de 2009, conhecida como a nova lei da pesca, sendo um
instrumento do Governo Federal que visa contribuir para a gestão e o desenvolvimento
sustentável da atividade pesqueira, que também permite ao interessado o exercício das
atividades de pesca e aquicultura, em toda a sua cadeia produtiva, (iv) assim, o RGP é um
instrumento do poder executivo que permite legalizar os respectivos usuários para o exercício
da atividade pesqueira, com o credenciamento das pessoas físicas ou jurídicas e também das
embarcações para exercerem essas atividades, (v) o RGP compreende informações de todos
aqueles que lidam diretamente com a atividade pesqueira, nos termos do art. 2º do Decreto n.
8.425, de 31 de março de 2015, que regulamentou a Lei nº 11.959/2009, (vi) o RGP é
atualmente regulado pela Instrução Normativa nº 6, de 29 de junho de 2012, cujo objetivo é
estabelecer normas, critérios e procedimentos para a inscrição de pessoas físicas no Registro
Geral da Atividade Pesqueira - RGP nas categorias de Pescador Profissional Artesanal e de
Pescador Profissional Industrial, (vii) diante das dificuldades e com vistas a viabilizar com
segurança o necessário recadastramento nacional dos pescadores profissionais artesanais,
editou-se a a Portaria nº 2.546-SEI, de 29 de dezembro de 2017, concedendo a permissão
temporária, sem reflexos no seguro-desemprego e sem atingir casos com suspeita de fraude,
(viii) a portaria foi expedida em um cenário de grande demanda de análise de Relatórios de
Exercício que foram entregues nas Coordenações de Pesca e Aquicultura nos Estados, aliada
às fragilidades detectadas no SISRGP pela Controladoria Geral da União – CGU, o que
implicou retardamento das análises dos processos de licenciamento da categoria de pescador
profissional artesanal, (ix) a Administração, portanto, dentro de seu poder discricionário,
validou todos os registros suspensos por questões administrativas e pendentes de exame,
excepcionando expressamente a questão da concessão do seguro-desemprego em período
defeso de que trata a Lei nº 10.779/2003, cuja operacionalização atualmente compete ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por força do art. 2º do citado normativo, alterado
pela Lei nº 13.134/2015, (x) embora a Portaria nº 2.546-SEI tenha silenciado, excluem-se
também de seu âmbito de eficácia os casos em que o RGP esteja suspenso por suspeita de
fraude em sua concessão/expedição, (xi) embora trate-se de profissão regulamentada, a
Portaria nº 2.546- SEI editada sob o prisma da discricionariedade da administração permite o
pleno exercício da atividade antes da conclusão dos processos administrativos de
cadastramento no RGP, (xii)  as demandas cujo pedido exclusivo seja a concessão ou
reativação do RGP do pescador perderam seu objeto em face da medida adotada pela
Administração (Portaria nº 2.546-SEI, de 2017) quando se tratar de pedido de registro
pendente ou suspenso por outras causas que não a suspeita de fraude, (xiv) com a edição da
Portaria nº 2.546-SEI, de 2017, as ações judiciais, cujo pedido seja a concessão ou a
reativação do Registro Geral de Atividade Pesqueira, perderam o objeto por ausência de
pretensão resistida, ainda que não exista o reconhecimento administrativo quanto ao
preenchimento de todos os requisitos do autor para o deferimento do seu pleito, (xv) não  há
mais pretensão resistida, já que o autor recebeu a concessão ou a não suspensão do seu RGP,
(xvi) não houve  reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, que se mantém no direito de
avaliar, em momento oportuno, toda a documentação e aferir se o autor possui efetivo direito
ao registro de atividade pesqueira, (xvii) deve ser extinto o processo sem análise do mérito, já
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que o autor não tem mais interesse de agir, (xviii)  estão excluídos, do âmbito da Portaria nº
2.546-SEI de 2017, os casos em que o RGP esteja suspenso por suspeita de fraude em sua
concessão/expedição.

Contrarrazões do INSS de Evento 41, contrarrazões da União de Evento 43 e
contrarrazões da parte autora de Evento 44. 

VOTO

Pelo que se depreende dos autos, o autor alega que se dirigiu à Agência do INSS
 para requerer o seguro-defeso, apresentando todos os documentos necessários para a
habilitação, mas foi informado pelo responsável que não foram encontrados registros para o
CPF informado.

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, datado em 9/11/2012. 

 A sentença afastou a apreciação do pedido de processamento/pagamento do
benefício nos 5 anos, conforme requerimento inicial, sob o fundamento de ausência de pedido
administrativo da parte autora, ou seja, acolheu a preliminar ao mérito de ausência de
interesse por falta de pedido administrativo:

(...)

Ademais, da análise dos autos, percebo que não houve requerimentos administrativos
referentes ao seguro defeso nos últimos 5 (cinco) anos, de modo que não cabe a este Juízo
avaliar os pedidos da requerente sem uma negativa prévia do INSS. Nesse pormenor,  há de se
reconhecer que essa pretensão não foi devidamente apresentada em âmbito administrativo,
realidade que, nos moldes da jurisprudência pátria, impõe a extinção do feito nesse ponto
pela ausência de interesse de agir:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem
de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento
ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever
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legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura
o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar
acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir
e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural
informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC
10-11-2014) (destaquei)

Noutro giro, considerando que as restrições previstas nas Portarias Nº 1.275-SEI, de 26 de
julho de 2017 e Nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca criam condições
que inviabilizam o exercício de um direito previsto na Constituição Federal, decerto que a
presente demanda deve servir para que a autora seja amparada em caso de negativa do INSS
ao cumprimento da Decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1012072-
89.2018.401.3400.

 

(...) 

No entanto, se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no
Ministério de Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do
cadastro impede a formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora
realizar pedido administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.
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 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora dirigiu-se ao
SFPA/ES (Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o
cadastro, circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 9/11/2012 (data do
protocolo de licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Por essas razões, não se sustenta a tese da União de ausência de interesse de agir
do autor. 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso da
autora para condenar os réus a recepcionar e processar o pedido administrativo de pagamento
do seguro-defeso a partir de 9/11/2012, respeitando-se a prescrição, nos termos da
fundamentação. Custas isentas. Honorários advocatícios devido pela União em 10% sobre o
valor da causa.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371512v12 e do código CRC 177834a4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5020194-43.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: MARIA MARTA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela União como pela parte 
autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução de mérito, com
relação a quatro pedidos formulados na inicial (suspensão dos efeitos do art. 3° da Portaria
n. 1.275-SEI/2017; fixação de prazo para o INSS comprovar ter adotado as medidas
necessárias ao cumprimento da decisão judicial estabelecida na ACP n. 1012072-
89.2018.401.3400; obrigação da União e do INSS em receber pedidos de benefício de
pescador referente aos períodos de defeso dos últimos 6 anos; e declaração de nulidade
do art. 3° da Portaria n. 1.275-SEI/2017 e do art. 2° da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de
Agricultura e Pesca) e procedentes os demais pedidos para "a) processar o pedido de registro
apresentado pela autora no Evento 1, PADM6; b) recepcionar e processar os requerimentos
administrativos de seguro defeso futuros, com o deferimento dos pedidos no caso em que
preenchidos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de novembro de 2003
(Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal)".

Em suas razões de Evento 26, a autora alega que (i)  para ter o direito de
solicitar a habilitação, necessitava do RGP, mas este não fora emitido pelo órgão responsável
à época, que seria o MTE (SEAP), (ii) a inoperância, a incompetência e a omissão dos órgãos
governamentais deixaram-lhe à própria sorte, (iii)  durante o período que é imposta a
restrição/proibição da extração do marisco, ficou sem sua fonte de renda, haja vista que, se
for encontrada colhendo os mariscos, estaria incursa em crime ambiental, (iv) não poderia
requerer o benefício porque não havia possibilidade de fazê-lo por inexistência de RGP e de
mecanismos que possibilitassem o requerimento, (v)  há muitos anos vem aguardando a
regularização de sua solicitação para receber o benefício, (vi) diante da inoperância dos
órgãos ambientais, foram emitidas portarias (ns. 1.275-SEI/2017 e 2.546/2018 da Secretaria
de Agricultura e Pesca), que possibilitam a solicitação do benefício por intermédio do
protocolo administrativo, (vii) embora o INSS tenha adotado as medidas necessárias ao
cumprimento da decisão judicial estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072-
89.2018.401.3400 (Memorando-Circular nº 26/DIRBEN/INSS), o Gerente local de
Guarapari se recusa a recepcionar as solicitações.

A União, em suas razões de Evento 27, alega que (i) conforme informações
encaminhadas pela Superintendência Regional da União, já juntadas aos autos, com o advento
da Lei nº 13.134/2015, passou ao INSS o processo de recepção e habilitação do benefício
objeto da demanda, (ii) nos termos do artigo 2º da referida lei, as novas habilitações foram
definitivamente delegadas ao INSS, tendo como marco legal os defesos que tem como data de
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início o dia 1º de abril de 2015, (iii) por essas razões, é parte ilegítima para figurar no polo
passivo desta ação, (iv) a sentença é extra petita e, por isso, nula, pois, da análise dos pedidos
constantes da inicial e da conclusão da sentença, é possível observer que a condenação não
guarda congruência com o pedido formulado pela parte demandante, (v) o pedido constante
da inicial foi dirigido apenas ao INSS, no entanto a sentença condenou também a União,
(vi) o princípio da correlação determina que o magistrado deve julgar o mérito da causa nos
estritos limites da lide proposta, não podendo proferir decisão que deixa de apreciar algum
pedido (citra petita), que conceda além do que foi pedido (ultra petita) e nem que conceda
provimento diverso do que foi formulado (extra petita), e (vii) o indigitado provimento
judicial fere de morte o princípio basilar da correlação entre o pedido e o provimento
jurisdicional, previsto no art. 141 da Lei Processual Civil, segundo o qual “o juiz decidirá o
mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”, (viii) a decisão também viola os
princípios da ampla defesa e do contraditório, contidos no art. 5º, LV, da Constituição
Federal. 

Contrarrazões do INSS de Evento 36 e contrarrazões da autora de Evento 38. 

VOTO

Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade da União, tendo em vista que
a atuação que gerou toda a problemática em tela é de atribuição do Ministério do Trabalho,
órgão que é o gestor operacional responsável pelos recursos do pagamento do seguro-
desemprego (seguro-defeso para os pescadores artesanais), de modo que não cabe qualquer
escusa de responsabilidade da Fazenda Pública Federal no caso em exame. 

Também não se sustenta o argumento de a decisão recorrida seja extra petita,
pois a autora ajuizou a ação em face do INSS e da União.

Agora, passa-se à análise do recurso da parte autora. 

Pelo que se depreende dos autos, a autora alega que se dirigiu à Agência do
INSS do município de Guarapari para requerer o seguro-defeso, apresentando todos
documentos necessários para a habilitação, mas foi informada pelo responsável que não
foram encontrados registros para o CPF informado.

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, em 27/9/2013. 
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 A sentença afastou a apreciação do pedido de processamento/pagamento do
benefício nos 6 anos, conforme requerimento inicial, sob o fundamento de ausência de pedido
administrativo da parte autora, ou seja, acolheu a preliminar ao mérito de ausência de
interesse por falta de pedido administrativo:

(...) 4. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta a União que o objeto pretendido pela parte autora na presente demanda não pode
mais ser alvo da ação judicial, já que, conforme as INFORMAÇÕES n.
00044/2017/CONJURMDIC/CGU/AGU, que versaram sobre hipótese análoga à presente, a
Administração Pública decidiu que os registros suspensos por questões administrativas e
pendentes de exame deveriam ser validados e assim fora feito.

Noutro giro, o INSS alega que não há qualquer pedido de seguro defeso formulado pela parte
autora ou seu indeferimento em decorrência dos atos administrativos normativos vertentes.
Sustenta, ainda, que a Autarquia Previdenciária está dando cumprimento à Decisão Judicial
estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072- 89.2018.401.3400, conforme MEMORANDO-
CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS, e que a requerente não comprovou situação concreta de
incidência dos atos administrativos normativos em tela sobre o exercício de seu direito
subjetivo, não havendo utilidade prática à presente demanda.

Nesse caso, vejo que falta sim interesse de agir quanto ao pedido de processamento do seguro
defeso que não foi requerido administrativamente, bem quanto ao pleito de nulidade dos art. 3º
da Portaria Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017 e art. 2º da Portaria 2.546/18 da Secretaria
de Agricultura e Pesca, tendo em vista o cumprimento da Decisão Judicial estabelecida na
Ação Civil Pública nº 1012072- 89.2018.401.3400, conforme MEMORANDO-CIRCULAR Nº
26/DIRBEN/INSS (Evento 17, MEMORANDO3). (...) 

No entanto, se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no
Ministério de Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do
cadastro impede a formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora
realizar pedido administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte dirigiu-se ao SFPA/ES
(Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o cadastro,
circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 6 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
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2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 9/2013 (data do protocolo
de licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso da
autora para condenar os réus a recepcionar e processar o pedido administrativo de pagamento
do seguro-defeso a partir de 9/2013, respeitando-se a prescrição, nos termos da
fundamentação. Custas isentas. Honorários advocatícios devido pela União em 10% sobre o
valor da causa.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000368155v23 e do código CRC 4cdf7632.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:25
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RECURSO CÍVEL Nº 5019717-20.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA MARIA VICENTE PINTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou extinto o processo, sem a resolução de mérito, com relação a quatro pedidos
formulados na inicial (suspensão dos efeitos do art. 3° da Portaria n. 1.275-SEI/2017;
fixação de prazo para o INSS comprovar ter adotado as medidas necessárias ao
cumprimento da decisão judicial estabelecida na ACP n. 1012072- 89.2018.401.3400;
obrigação da União e do INSS em receber pedidos de benefício de pescador referente aos
períodos de defeso dos últimos 6 anos; e declaração de nulidade do art. 3° da Portaria n.
1.275-SEI/2017 e do art. 2° da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca) e
procedentes os demais pedidos para "a) processar o pedido de registro apresentado pela
autora no Evento 1, PADM5; b) recepcionar e processar os requerimentos administrativos de
seguro defeso futuros, com o deferimento dos pedidos no caso em que preenchidos os
requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de novembro de 2003 (Lei do Seguro
Defeso Pescador Artesanal)".

Em suas razões de Evento 36, o autor alega que (i)  para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii)  as disposições expressas na lei
ordinária exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade
Pesqueira - art. 2º, § 2º, inciso I da lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art.
3º da Portaria Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços- MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP
validado, este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já
se encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação,
por meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/98, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal. 

Sem contrarrazões. 

 

VOTO
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Pelo que se depreende dos autos, a autora alega que se dirigiu à Agência do
INSS  para requerer o seguro-defeso, apresentando todos os documentos necessários para a
habilitação, mas foi informada pelo responsável que não foram encontrados registros para o
CPF informado.

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, datado em 2014. 

 A sentença afastou a apreciação do pedido de processamento/pagamento do
benefício nos 5 anos, conforme requerimento inicial, sob o fundamento de ausência de pedido
administrativo da parte autora, ou seja, acolheu a preliminar ao mérito de ausência de
interesse por falta de pedido administrativo:

(...)

4. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta a União que o objeto pretendido pela parte autora na presente demanda não pode
mais ser alvo da ação judicial, já que, conforme as INFORMAÇÕES N.
00044/2017/CONJURMDIC/CGU/AGU, que versaram sobre hipótese análoga à presente, a
Administração Pública decidiu que os registros suspensos por questões administrativas e
pendentes de exame deveriam ser validados e assim fora feito.

Noutro giro, o INSS alega que não há qualquer pedido de seguro defeso formulado pela parte
autora ou seu indeferimento em decorrência dos atos administrativos normativos vertentes.
Sustenta, ainda, que a Autarquia Previdenciária está dando cumprimento à Decisão Judicial
estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072-89.2018.401.3400, conforme MEMORANDO-
CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS, e que a requerente não comprovou situação concreta de
incidência dos atos administrativos normativos em tela sobre o exercício de seu direito
subjetivo, não havendo utilidade prática à presente demanda.

Nesse caso, vejo que falta sim interesse de agir quanto ao pedido de processamento do seguro
defeso que não foi requerido administrativamente, bem quanto ao pleito de nulidade dos art. 3º
da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017 e art. 2º da Portaria nº 2.546/18 da
Secretaria de Agricultura e Pesca, tendo em vista o cumprimento da Decisão Judicial
estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072- 89.2018.401.3400, conforme MEMORANDO-
CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS (Evento 18, MEMORANDO3).

(...) 

No entanto, se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no
Ministério de Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do
cadastro impede a formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora
realizar pedido administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.
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 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora dirigiu-se ao
SFPA/ES (Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o
cadastro, circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 2014 (data do protocolo de
licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe provimento para
condenar os réus a recepcionar e processar o pedido administrativo de pagamento do seguro-
defeso a partir de 2014, respeitando-se a prescrição, nos termos da fundamentação. Custas
isentas. Honorários advocatícios devido pela União em 10% sobre o valor da causa.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381749v5 e do código CRC ba49554c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5019887-89.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALCIMAR PEREIRA NEVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou extinto o processo, sem a resolução de mérito, com relação a quatro pedidos
formulados na inicial (suspensão dos efeitos do art. 3° da Portaria n. 1.275-SEI/2017;
fixação de prazo para o INSS comprovar ter adotado as medidas necessárias ao
cumprimento da decisão judicial estabelecida na ACP n. 1012072- 89.2018.401.3400;
obrigação da União e do INSS em receber pedidos de benefício de pescador referente aos
períodos de defeso dos últimos 6 anos; e declaração de nulidade do art. 3° da Portaria n.
1.275-SEI/2017 e do art. 2° da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca) e
procedentes os demais pedidos para "(i) processar o pedido de registro apresentado pela
autora no Evento 1, PADM6; (ii) recepcionar e processar os requerimentos administrativos
de seguro defeso futuros, com o deferimento dos pedidos no caso em que preenchidos os
requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de novembro de 2003 (Lei do Seguro
Defeso Pescador Artesanal)".

Em suas razões de Evento 35, o autor alega que (i)  para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii)  as disposições expressas na lei
ordinária exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade
Pesqueira - art. 2º, § 2º, inciso I da lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art.
3º da Portaria Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços- MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP
validado, este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já
se encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação,
por meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/98, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal. 

Contrarrazões da União de Evento 42 e contrarrazões do INSS de Evento 43.

VOTO
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Pelo que se depreende dos autos, o autor alega que se dirigiu à Agência do INSS
 para requerer o seguro-defeso, apresentando todos os documentos necessários para a
habilitação, mas foi informado pelo responsável que não foram encontrados registros para o
CPF informado.

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entregue no Ministério da Pesca e Aquicultura, datado em 2012. 

 A sentença afastou a apreciação do pedido de processamento/pagamento do
benefício nos 5 anos, conforme requerimento inicial, sob o fundamento de ausência de pedido
administrativo da parte autora, ou seja, acolheu a preliminar ao mérito de ausência de
interesse por falta de pedido administrativo:

(...)

4. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta a União que o objeto pretendido pela parte autora na presente demanda não pode
mais ser alvo da ação judicial, já que, conforme as INFORMAÇÕES N.
00044/2017/CONJURMDIC/CGU/AGU, que versaram sobre hipótese análoga à presente, a
Administração Pública decidiu que os registros suspensos por questões administrativas e
pendentes de exame deveriam ser validados e assim fora feito.

Noutro giro, o INSS alega que não há qualquer pedido de seguro defeso formulado pela parte
autora ou seu indeferimento em decorrência dos atos administrativos normativos vertentes.
Sustenta, ainda, que a Autarquia Previdenciária está dando cumprimento à Decisão Judicial
estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072-89.2018.401.3400, conforme MEMORANDO-
CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS, e que a requerente não comprovou situação concreta de
incidência dos atos administrativos normativos em tela sobre o exercício de seu direito
subjetivo, não havendo utilidade prática à presente demanda.

Nesse caso, vejo que falta sim interesse de agir quanto ao pedido de processamento do seguro
defeso que não foi requerido administrativamente, bem quanto ao pleito de nulidade dos art. 3º
da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017 e art. 2º da Portaria nº 2.546/18 da
Secretaria de Agricultura e Pesca, tendo em vista o cumprimento da Decisão Judicial
estabelecida na Ação Civil Pública nº 1012072- 89.2018.401.3400, conforme MEMORANDO-
CIRCULAR Nº 26/DIRBEN/INSS (Evento 18, MEMORANDO3).

(...) 

No entanto, se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no
Ministério de Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do
cadastro impede a formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora
realizar pedido administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.
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 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora dirigiu-se ao
SFPA/ES (Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o
cadastro, circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 2012 (data do protocolo de
licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
condenar os réus a recepcionar e processar o pedido administrativo de pagamento do seguro-
defeso a partir de 2012, respeitando-se a prescrição, nos termos da fundamentação. Custas
isentas. Honorários advocatícios devido pela União em 10% sobre o valor da causa.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381494v9 e do código CRC 4fc1552c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:25
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RECURSO CÍVEL Nº 0003093-47.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SALES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO (Evento 35, OUT19) em face da
sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de parcelas do seguro
desemprego que foram suspensas.

Alega a UNIÃO, preliminarmente, ausência de competência do Juizado
Especial Federal para julgar a causa e, no mérito, requer o julgamento de improcedência do
pedido sob o fundamento de que o simples fato da parte autora ter renda própria de qualquer
natureza e ser sócia de sociedade empresária obsta o pagamento do benefício pleiteado, não
havendo, deste modo, ato ilícito da UNIÃO.  Alega também que a autora deveria, em
atendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC, ter oficiado a Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro para, ao menos, demonstrar ao juízo indícios de fraude. Pugna ainda, na
eventualidade da manutenção da sentença, pela aplicação das taxas previstas no art. 1º da Lei
11.960/09 para os juros e correção monetária. Contrarrazões no Evento 41.

VOTO

Ao início, observo que a alegada incompetência absoluta do juizado federal para
o julgamento da causa sob o fundamento de que eventual deferimento do pleito importaria em
declaração de nulidade de ato administrativo federal, a teor do disposto no art.3º, § 1º, inciso
III, da Lei nº 10.259/2001, não deve prosperar. Com efeito, apenas nas hipóteses em que a
parte autora requer, de forma direta, a anulação do ato administrativo discutido, é que se
configura a incompetência do JEF, convindo anotar que se a mencionada anulação, em tese,
decorrer da procedência do pedido de maneira reflexa, como o caso dos autos, a competência
é deste Juizado. Neste sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MANDAMENTAL. SEGURO-DESEMPREGO. SÓCIA DE EMPRESA
INATIVA. I - Comprovado o vínculo de emprego da impetrante no período de
02.01.2009 a 24.08.2015, bem como a sua demissão sem justa causa. II -
Requerido o seguro-desemprego, foi indeferido pela autoridade administrativa
ao fundamento de que a agravada era sócia de empresa. III - No entanto, os
documentos apresentados nos autos revelam que foram tomadas as medidas
destinadas à baixa da empresa, bem como a sua inatividade nos anos de 2014
e 2015, razão pela qual resta demonstrado que a impetrante não auferia
renda da referida empresa. IV - Tendo em vista a verossimilhança do direito
invocado e o caráter alimentar da prestação, há que ser mantida a liminar
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concedida até o julgamento do mérito da demanda. V - Agravo de instrumento
interposto pela União improvido. (TRF3, AI 00099721320164030000 SP, 10ª T.,
D.E.:05/10/2016,  Relator Des. Fed. Sergio Nascimento)

Acerca da matéria, assevero que o benefício de seguro-desemprego encontra-se
disciplinado pela Lei nº 7.998, de 11.01.1990, que, segundo o art. 2º, tem o objetivo de:
"prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de
dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado
de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo"e"auxiliar os
trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações
integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional".

Referida Lei, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial
e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), estabelece em seu artigo 3º os requisitos
necessários à habilitação do benefício, que, com a redação dada pela Lei nº. 13.134, de 16 de
junho de 2015, passou a dispor o que seque:

Art. 3º Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador
dispensado sem justa causa que comprove:

 

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada,
relativos a: (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

a) pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente
anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação; (Incluído pela
Lei nº 13.134, de 2015)

b) pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; e (Incluído pela
Lei nº 13.134, de 2015)

c) cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa,
quando das demais solicitações; (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação
continuada, previsto no Regulamento dos Benefícios da Previdência Social,
excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos na Lei nº 6.367,
de 19 de outubro de 1976, bem como o abono de permanência em serviço
previsto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua
manutenção e de sua família.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 254



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 235/429

0003093-47.2017.4.02.5055 500000367401 .V4 JES10769© JES10769

VI - matrícula e frequência, quando aplicável, nos termos do regulamento, em
curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional
habilitado pelo Ministério da Educação, nos termos do art. 18 da Lei no
12.513, de 26 de outubro de 2011, ofertado por meio da Bolsa-Formação
Trabalhador concedida no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela Lei no 12.513, de 26 de outubro
de 2011, ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica.

No caso dos autos, verifica-se na inicial (evento 1) que a autora manteve
vínculo com a empresa LE BISTROT ALIM BEBIDAS LTDA. ME no período
compreendido entre 08/08/2013 a 18/05/2016, sendo demitida sem justa causa, consoante
termo de rescisão de contrato constante nos autos. A autora alega na inicial, como causa de
pedir, que “a Requerente nunca foi sócia de nenhuma empresa,ou mesmo sequer ouviu falar
da empresa ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO JOELMAR LTD ME – ME (CNPJ nº
30.834.113/0001-53). Em 15 julho de 2016, fez boletim de ocorrência para registrar o fato e
tentar regularizar seu CPF, pois foi vítima de fraude."

A sentença julgou procedente os pedidos, sob a seguinte fundamentação:

"MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SALES ajuizou a presente ação, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face da UNIÃO, objetivando o
pagamento das parcelas relativas ao seguro-desemprego. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei n.° 9.099/95. 

Alega a Autora que teve o seu pedido de seguro-desemprego negado em face da
alegação do órgão responsável de que seu nome constava como sócio de
empresa, desde dezembro de 1992. 

Aduz, no entanto, que nunca foi sócia de empresa alguma, tampouco ouviu falar
da empresa ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO JOELMAR LTDA ME. 

O seguro-desemprego é direito constitucionalmente assegurado (art. 7º, II,
CRFB) como assistência temporária àqueles que se encontram
involuntariamente desempregados. A legislação própria à espécie encontra sua
atual matriz na Lei 7998/90, com as alterações posteriores. Seu art. 6º estabelece
que o seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível do trabalhador,
podendo ser requerido a partir do sétimo dia subseqüente à rescisão do contrato
de trabalho. 

A União em sua contestação alega que na hipótese do trabalhador afirmar que
nunca fez parte da empresa, deverá procurar a Junta Comercial da unidade da
federação onde a empresa foi constituída e solicitar a emissão de certidão que
indique a não participação na sociedade, após o que deverá agendar atendimento
para a interposição de recurso administrativo. 

A Autora, por sua vez, cumpriu o que determina o art. 373, inciso I, do novo
CPC, trazendo aos autos documentos que amparam o presente pedido. 
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Neste caso concreto, diante das provas que instruem o feito, convenço-me que a
Autora faz jus ao recebimento do segurodesemprego relacionado à demissão
ocorrida em 18.05.2016. 

Conforme se observa da cópia da CTPS e do documento referente ao
Requerimento de Seguro-Desemprego formalizado junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego (fls. 44 e fls. 32/33), a Autora foi admitida na empresa LE
BISTROT ALIMENTOS E BEBIDAS em 08.03.2013 e dispensada, sem justa
causa, em 18.05.2016. Convençome, ainda, que o indeferimento do pedido do
Autor, na via administrativa, se deu, na verdade, por ter havido a vinculação do
seu CPF ao quadro societário de empresa de forma errônea ou mesmo
fraudulenta. 

A autora trouxe aos autos Boletim de Ocorrência dando conta do fato (fl. 52),
certidões negativas da Junta Comercial do ES (fls. 23/25), bem como pedido de
declaração de nulidade no CNPJ, direcionado ao Delegado da Receita Federal
em Vitória (fls. 79/81). 

Diante disso, considerando que a não liberação das parcelas do seguro-
desemprego do Autor advém de um indevido cadastramento da autora como
sócio de empresa, não havendo nos autos qualquer indício de que ela de fato
figura no respectivo quadro societário ou que recebe qualquer remuneração da
pessoa jurídica em questão.

Assim sendo, considerando que o não processamento/pagamento do seguro-
desemprego se deu em face de atos que não foram praticados pelo Requerente,
entendo que é plenamente possível se determinar, diante de todos os
documentos e esclarecimentos que foram trazidos aos autos, que a Ré efetive o
processamento e o pagamento das parcelas do seguro-desemprego ao Autor,
relativo à demissão ocorrida em 08.03.2013.

Dispositivo 

Por todo o exposto, nos termos da fundamentação supra, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, com base no art. 487, I, do CPC, CONDENANDO
A UNIÃO A EFETUAR O PROCESSAMENTO/PAGAMENTO DO
SEGURO-DESEMPREGO DEVIDO À REQUERENTE, REFERENTE À
DEMISSÃO OCORRIDA EM 08.03.2013, com correção monetária desde a
data em que eram devidas as parcelas do benefício e com juros de mora a partir
da citação, calculados em conformidade com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal."

O que se apresenta é que a autora alega ter sido vítima de fraude cometida em
seu nome, perante a Junta Comercial, tendo em vista que se encontra vinculada a pessoa
jurídica que afirma não ter conhecimento. Sustenta ter sido demitida do restaurante LE
BISTROT ALIMENTOS E BEBIDAS, em 18/05/2016 e que, ao dar entrada no requerimento
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do benefício do seguro desemprego, teve seu benefício indeferido por ter havido a vinculação
do seu CPF ao quadro societário da empresa ESQUADRIA DE ALUMÍNIO JOELMAR
LTDA. ME.

A autora afirma desconhecer tal situação, alegando que jamais firmou contrato
de constituição ou alteração de pessoa jurídica, trazendo aos autos, como prova do alegado
direito, cópia do Boletim de Ocorrência, certidões negativas da Junta Comercial do ES, bem
como pedido de declaração de nulidade no CNPJ, direcionado ao Delegado da Receita
Federal em Vitória.

Assim, e diante do conjunto probatório dos autos, verifico que a sentença bem
analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. A União, por
sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso da União. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000367401v4 e do código CRC 17c2bd15.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0500026-26.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JONATAN DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS DE SEGURO-
DESEMPREGO. A CEF TEM O DEVER DE ESCLARECIMENTO DOS FATOS (ART. 11
DA LEI 10.259/2001). HOUVE A REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
(ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, § 1º, DO CPC/2015). A CEF NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PÔR EM DÚVIDA AS ALEGAÇÕES DA PARTE
AUTORA. SAQUES REALIZADOS DURANTE À VIGÊNCIA DE CONTRATO DE
TRABALHO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

 

A parte autora ajuizou ação em face da CEF, pedindo a condenação da ré a
pagar o valor do seguro desemprego a que tem direito, e indevidamente pago a outra pessoa.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

 

“(...) Não consta dos autos qualquer documento ou informação sobre quantas
solicitações já teriam sido feitas pelo autor, de forma que resta impossível verificar se há
direito ao benefício em decorrência da rescisão ocorrida em 26.11.2016.

 

Destaco que o autor não trouxe aos autos indícios mínimos do direito alegado,
não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, I, NCPC). Assim, considerando que
não restaram comprovados os requisitos para o deferimento do benefício do seguro-
desemprego, não há direito ao recebimento de qualquer valor pelo autor.

 

Ademais, ausente qualquer conduta ilícita por parte das rés e qualquer dano por
elas provocado à parte autora, não subsiste o dever de indenizar. –

 DISPOSITIVO
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Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS(...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A liberação do valor referente ao benefício do seguro desemprego é de
competência do Ministério do Trabalho, sendo os recursos repassados posteriormente à Caixa
Econômica Federal, responsável pelo pagamento, de acordo com a Resolução nº 12 da
CODEFAT.

 

Quando houve a liberação do seguro desemprego pela União, o autor estava
trabalhando, de modo que houve erro do ente público federal quanto a esta liberação. Porém,
independentemente de a União ter liberado o benefício, este só poderia ter sido pago pela
CEF ao seu titular.

 

O pedido de condenação da CEF tem como causa de pedir o pagamento das
cinco parcelas a terceiros (fraudadores), nos termos da Súmula 479/STJ. Se o pagamento tiver
sido feito a terceiros, a CEF será responsável por ter prestado serviço defeituoso, referente à
falha de segurança.

 

Diante da afirmação categórica do recorrido de que a movimentação de suas
contas vinculadas ao FGTS foi fraudulenta, caberia à recorrente produzir alguma prova capaz
ao menos de levantar dúvida ou enfraquecer a tese autoral.

 

O Autor, por sua vez, apresentou extratos que mostraram aquilo que já se sabia:
houve saque nas contas, à época que o vínculo empregatício com a empresa VIGIMINAS
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., ainda estava em vigor, até
20/04/2015, enquanto as parcelas foram pagas no ano de 2014.

 

 Voto por conhecer o Recurso do Autor e dar provimento a ele para condenar a
ré a pagar, a título de indenização por dano material, o valor referente às parcelas do benefício
de seguro desemprego, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde
22/06/2015.Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362741v2 e do código CRC 39ee14a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5000826-39.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: DONIZETTI NORONHA MAIA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a concessão de ajuda de custo promovida por servidor
público federal em virtude de remoção que se deu, em 01/03/2018, da Vara do Trabalho de
Colatina para a Vara do Trabalho de Aracruz para exercer o cargo comissionado de Diretor da
Vara do Trabalho de Aracruz (Portaria TRT 17ª SELIR/SGP/PRESI Nº 188/2018).

A União alega, em síntese, que (i) o requerimento de concessão de ajuda de
custo formulado pelo servidor Donizetti Noronha Maia decorre de sua remoção da Vara do
Trabalho de Colatina para a Vara do Trabalho de Aracruz, (ii) conforme informações
extraídas do sítio eletrônico do DER/ES, a distância entre os municípios de Colatina e
Aracruz é de 79 km, (iii) o servidor apresentou cópias de contas de consumo de energia
elétrica relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2018, em nome de Paulo Cezar Gallo,
com o seguinte endereço: Rua Hilário Delacqua, no 87, apto. 301, Centro Colatina – ES, (iv)
o servidor apresentou,  cópia do termo de prorrogação do contrato de locação do imóvel
realizado no mencionado endereço, firmado com a Sra. Jussara Silveira Gallo, (v) conforme
se depreende do PAe 0001584-05.2016.5.17.0500 que versa a respeito do auxílio-moradia
vindicado pelo servidor Donizetti Noronha Maia, constata-se que o Sr. Paulo Cezar Gallo,
titular das contas de consumo de energia elétrica acima mencionadas, é cônjuge da Sra.
Jussara Silveira Gallo, que alugou o imóvel para o requerente, (vi) para fins de comprovação
do endereço atual, o interessado apresentou conta de energia elétrica relativa ao mês de
fevereiro de 2018, em seu nome, com o seguinte endereço: Rua Santa Sarmengui Devens, 26,
Paraíso – COHAB II, Aracruz-ES, (vii) o aludido endereço, conforme se infere da mensagem
eletrônica emitida pelo SINFO, é o que está registrado nos assentamentos funcionais do
servidor desde o início do seu exercício no Regional, conclui-se, portanto, que o requerente
residia tanto na cidade de Colatina (domicílio legal), quanto na cidade de Aracruz (domicílio
de eleição), não havendo intenção manifesta de mudar, em definitivo, seu domicílio desta
última cidade, mesmo quando lotado em Colatina, (viii) no presente caso, o servidor
requerente já possuía domicílio de eleição em sua atual sede, antes da remoção em questão,
hipótese em que não se pode falar em “mudança de domicílio”, tampouco em presunção de
despesas de instalação a serem compensadas. Contrarrazões no Evento 28, CONTRAZ1.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido, sob a seguinte fundamentação:
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No caso sob apreço, a controvérsia gravita em torno do pagamento da
indenização de ajuda de custo ao autor, Donizetti Noronha Maia, indeferido no
âmbito administrativo e aqui pleiteado em face da União.

O autor é servidor público federal ocupante do cargo de Analista Judiciário do
quadro de servidores efetivos do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
Relata que desde 10/12/2012 estava lotado junto à Vara do Trabalho de
Colatina.

Narra que, em 01/03/2018, foi removido, no interesse da Administração, para a
Vara de Trabalho de Aracruz, na forma da Portaria TRT 17ª SELIR/SGP/PRESI
Nº 187/2018. No mesmo local, foi nomeado para exercer o cargo comissionado
de Diretor da Vara do Trabalho de Aracruz (Portaria TRT 17ª
SELIR/SGP/PRESI Nº 188/2018).

Em razão da remoção, requereu o pagamento de ajuda de custo, que, em
primeiro momento, obteve parecer favorável da Administração, mas, em última
instância, restou indeferido ao argumento de que o servidor possuía duplo
domicílio, constando em seus assentos funcionais residência preexistente em
Aracruz.

Em contestação de evento n. 9, a União defende que:

“(...) para fins de comprovação do endereço atual, o interessado apresentou
conta de energia elétrica relativa ao mês de fevereiro de 2018, em seu nome,
com o seguinte endereço: Rua Santa Sarmengui Devens, 26, Paraíso – COHAB
II, Aracruz-ES. Ocorre que o aludido endereço, conforme se infere da
mensagem eletrônica emitida pelo SINFO, é o que está registrado nos
assentamentos funcionais do servidor desde o início do seu exercício no
Regional.

Conclui-se, portanto, que o requerente residia tanto na cidade de Colatina
(domicílio legal), quanto na cidade de Aracruz (domicílio de eleição), não
havendo intenção manifesta de mudar, em definitivo, seu domicílio desta última
cidade, mesmo quando lotado em Colatina” [evento 9, anexo 1, fl. 5].

Assim, a União advoga que nas hipóteses em que o requerente já possua
domicílio de eleição em sua atual sede, antes da remoção, estará ausente a
caracterização da mudança de domicílio que exige o art. 53, caput, da Lei n.
8.112/90.

Em relação à legislação de referência, cumpre relevar os seguintes dispositivos
da Lei n. 8.112/90, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União:

“Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
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Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por
modalidades de remoção:

I - de ofício, no interesse da Administração;

(...)

Art. 53.  A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do
servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com
mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de
indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que
detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede.

§ 1º Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor
e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.

§ 2º À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de
custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano,
contado do óbito.

§ 3º Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos
incisos II e III do parágrafo único do art. 36”.

Nesse ínterim, verifica-se que a ajuda de custo tem natureza compensatória das
despesas que presumidamente o servidor removido e sua família têm para
instalar-se em um novo domicílio decorrente de remoção, o que lhe confere uma
natureza jurídica de indenização.

Para o recebimento da ajuda de custo é necessário que, além da alteração da
sede, ela tenha ocorrido por interesse da Administração, que haja alteração de
domicílio e que seu caráter seja permanente.

Neste específico e concreto contexto, a remoção do autor de ofício, isto é, no
interesse da Administração, e a alteração da sede são circunstâncias
incontroversas nos autos, comprovadas, inclusive, pela juntada das supracitadas
Portarias no evento n. 9, anexo 4.

Em verdade, o pedido de ajuda de custo foi indeferido porque a Administração
entendeu que, retornando o servidor para imóvel mantido em Aracruz, não
estaria configurado o requisito da mudança de domicílio.

Em que pesem os argumentos declinados, não assiste razão à parte ré. Com
efeito, restou comprovado nos autos que, ao ser removido para a Vara do
Trabalho de Colatina, em 10/12/2012, o autor celebrou contrato de locação de
imóvel residencial naquela cidade (evento 9, anexo 4, fls. 23/25), circunstância
que autoriza concluir o estabelecimento de residência em Colatina.
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Nesse sentido, o autor também apresentou cópias de contas de consumo de
energia elétrica relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2018
(imediatamente anteriores à remoção) em nome de Paulo Cezar Gallo, cônjuge
de Jussara Silveira Gallo, com quem foi firmado o referido contrato de locação
do imóvel.

Isso apenas corrobora o fato de que o autor, além de possuir domicílio
necessário em Colatina, na forma do art. 76, parágrafo único, do Código Civil,
também residia na cidade. Ainda que mantido o endereço em Aracruz junto aos
seus registros funcionais, é certo que, trabalhando em Colatina, o servidor tenha
transferido o centro de suas atividades profissionais, sociais e de moradia para
esta última cidade.

Assim, a remoção do servidor de ofício, com consolidação de sua residência e
de seu domicílio em endereço anteriormente ocupado, não exclui o caráter
permanente da mudança de domicílio que exige a lei para a percepção da ajuda
de custo, ou, ainda, o “animus manendi” do domicílio anterior, na cidade de
Colatina.

Ademais, restando provado que o autor residiu em Colatina e que lá possuiu
domicílio, o que não é contestado pela União, não há como presumir a
inexistência de despesas de instalação em Aracruz baseando-se tão-somente na
preexistência de domicílio naquela cidade. Se o servidor exercia suas funções
profissionais em Colatina e lá residiu, por óbvio que o autor transferiu, nesse
período, o centro de suas ocupações habituais, de maneira que, para a sua
reinstalação em Aracruz, haverá dispêndio de esforços e recursos, além da
movimentação de bens.

Por outro lado, é evidente que o caráter de permanência exigido pelo art. 53, da
Lei n. 8.112/90, refere-se à mudança de domicílio em que se baseia o
requerimento da ajuda de custo. Exigir definitividade na alteração de sede
anterior, ocasião em que o autor foi removido para Colatina, como pretende a
parte ré, seria estabelecer requisito que a legislação não prevê, sendo certo que
não cabe ao intérprete estabelecer limitações que o legislador não impôs.

Nos termos da fundamentação acima, e tendo em vista que consta do processo
administrativo n. 0001365-21.2018.5.17.0500 que o servidor nunca havia
percebido ajuda de custo, entendo cabível o pagamento da verba indenizatória
ao autor, nos termos em que requerida, totalizando o valor de R$ 31.888,53
(trinta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

2. DISPOSITIVO

Nessas condições, ACOLHO o pedido autoral, na forma do art. 487, inciso I, do
CPC/2015, para condenar a União a pagar ao autor a indenização de ajuda de
custo a que faz jus, no valor de R$ 31.888,53 (trinta e um mil, oitocentos e
oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos).
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Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos, inclusive a questão da manutenção do endereço em
Aracruz junto aos seus registros funcionais. A União, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da União. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372298v12 e do código CRC 022ef912.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5008492-66.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AGUINALDO INACIO DE AMORIM (AUTOR)

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando a determinação de realização de
cirurgia ortopédica na coluna e todo o tratamento médico que se fizer necessário, incluindo
consultas. 

Em suas razões recursais (Evento 59), alega, em síntese,  que (i) é de extrema
necessidade a cirurgia, não havendo outro procedimento viável para solucionar o problema de
saúde, (ii) conforme restou demonstrado nos documentos apresentados, foi encaminhado para
a realização de cirurgia, sendo este o único procedimento viável e necessário para solucionar
a doença, (iii) a  espondiloartrose na lombar é difícil de ser tratada, sendo a maneira mais
eficiente, no caso dos autos, a cirurgia, uma vez que outros procedimentos seriam apenas
paliativos, (iv)  faz-se necessária a cirurgia, a fim de que sejam realinhadas as estruturas
ósseas e o disco intervertebral, possibilitando-lhe vida digna, (v) em decorrência dessa doença
que lhe acomete, leva uma vida extremamente limitada, uma vez que vive com muitas dores
nas costas, dores estas que lhe causam abalos físicos e emocionais, impactando diretamente
no seu cotidiano, (vi)  apresenta muita dor na coluna e dificuldades para andar, (vii) conforme
apontam os laudos em anexo, o tratamento indicado é o procedimento cirúrgico, em urgência,
(vii) o direito pleiteado é um direito fundamental, que deve ser garantido a todos para que se
tenha, no mínimo, uma vida digna, (viii) o direito à saúde é indissociavelmente atrelado ao
direito a vida, sendo, portanto, essencial, (ix) a Constituição Federal não se reduz à mera
existência desse serviço social – saúde, (x) a proteção constitucional à saúde seguiu o modelo
do Direito Internacional, abrangendo a perspectiva promocional, preventiva e curativa da
saúde, impondo ao Estado o dever de tornar possível e acessível à população o tratamento que
garanta senão a cura da doença, ao menos, uma melhor qualidade de vida, (xi) é patente que,
como direito fundamental, que é o direito à saúde é disposto em normas constitucionais e
estas são dotadas do atributo da imperatividade, portanto, contêm comandos (são de
aplicabilidade imediata), (xii) sua violação enseja a adoção de meios jurídicos como forma de
restaurar a ordem jurídica, (xiii) o Poder Judiciário possui um papel ativo e decisivo na
concretização da Constituição Federal, (xiv) assim, tendo em vista a essencialidade do direito
à saúde, para que seja efetivamente resguardado, deve-se garantir o completo bem-estar
físico, mental e social do cidadão, (xv) deve-se destacar acerca da universalização dos
serviços públicos de saúde, que consiste no entendimento de que o Sistema Único de Saúde
(SUS) deve ter acesso universal e igualitário, ou seja, deve permitir que todos tenham acesso
à saúde de qualidade e de maneira eficiente, organizando-se de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela própria Constituição Federal, conforme se abstrai de seus arts. 196 e 1971,
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(xvi) o direito à saúde garantido na Lei 8.080/1990, em seu art. 2º, que reconhece a saúde
como direito fundamental do ser humano, sendo do Estado o dever de prover as
condiçõesindispensáveis ao seu pleno exercício, (xvii) o SUS deve prover assistência integral,
de maneira que não exclua qualquer cidadão, (xviii) destaca-se que o atendimento integral foi
assegurado pelo art. 198, II, da Constituição Federal, sendo definido pela Lei 8.080/1990, em
seu artigo 7º, inciso II, como “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema”, (xix) entende-se que o atendimento deve ser adequado,
independentemente da complexidade da doença ou do custo do tratamento, a fim de que se
concretize o direito amparado na Constituição Federal e na legislação, de maneira que, se tais
normas forem descumpridas, haverá ilegalidade, (xx) a doutrina brasileira trata do princípio
da “proibição da insuficiência”, cuja finalidade é auxiliar no acompanhamento da
concretização dos direitos sociais, quando se define, a partir da Constituição Federal, um
conteúdo mínimo de direitos fundamentais, ao qual o legislador estaria vinculado e proibido
de suprimir sem uma compensação adequada (QUEIROZ, 2006, p. 105-110), (xxi) o Estado
deve assegurar o respeito por um núcleo essencial, um patamar de conteúdo mínimo, sendo
que tal patamar proibiria a insuficiência de direitos fundamentais básicos, a fim de garantir a
dignidade humana, (xxii) esse patamar de conteúdo mínimo (mínimo existencial),
objetivando garantir a qualidade de vida dos cidadãos, deve ter por referência o art. 25 da
Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948, o qual assegura que todo ser humano e
seus familiares têm direito a uma qualidade de vida tal que lhes sejam assegurados saúde,
alimentação, habitação, vestuário e serviços de previdência social, dentre outras providências,
(xxiii) o mínimo existencial não trata apenas de garantir ao ser humano um “mínimo vital”,
mas um mínimo de qualidade vida, o qual lhe permita viver com dignidade, tendo a
oportunidade de exercer a sua liberdade no plano individual e social, (xxiv) a partir disso, a
efetivação dos direitos fundamentais, em sua perspectiva social, não se deve se dar apenas
com a efetivação de tais direitos, nem que tal postulado trate apenas de garantir um mínimo
vital, logo a perspectiva social dos direitos fundamentais possui um horizonte de realização
progressiva, o qual aponta não para a ideia de mínimo de bem-estar social, mas de máximo, à
luz da possibilidade do governo, (xxv) resta claro o descumprimento das rés quanto ao dever
de garantir esse mínimo existencial que, para o requerente da demanda, seria a cirurgia, a fim
de que viva sem dor e problemas de locomoção, e (xxvi) o descumprimento do Estado (lato
sensu) dessa tarefa ocasiona o descumprimento do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, o
encaminhamento feito pelo médico foi para o médico do setor cirúrgico, uma vez que
identificou a necessidade de cirurgia diante do quadro da doença.

Contrarrazões do município de Vitória/ES de Evento 69 alegando, em
preliminar, a inadmissão do recurso por violar à dilaticidade, sob a aelgação de que o RI
não atacaria os fatos específicos observados e analisados fundamentadamente na sentença.

 Contrarrazões da União (Evento 71). 

VOTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 257



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 248/429

5008492-66.2019.4.02.5001 500000379196 .V17 JES10515© JES10515

Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do
Código de Processo Civil, é requisito necessário que, nas razões recursais, o recorrente ataque
os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do
decisum. Assim, se o recorrente não atacar os fundamentos da sentença, ignorando-os
totalmente, o não conhecimento do recurso se impõe. 

No caso em exame, ao contrário do que afirma o município recorrido,
resta evidenciado, nos autos, que as razões recursais se referem com o cerne do que foi
decidido. Isso porque a sentença afastou a pretensão inicial por concluir que não
haveria comprovação efetiva, neste momento, de que a parte necessitava do procedimento
cirúrgico na coluna, o que é claramente rechaçado pela autora em suas razões recursais. 

Dessa forma, mostra-se totalmente descabida a referida preliminar. Passa-se,
então, ao mérito. 

O autor ajuizou esta ação, em 2/5/2019, objetivando, inclusive a título de
antecipação de tutela, a determinação de que os réus (União,  estado do Espírito Santo e
município de Vitória/ES) realizassem de forma imediata a cirurgia ortopédica em sua coluna e
ainda "todo o tratamento médico que se fizer necessário, incluindo consultas, para realização
da cirurgia".

Para demonstrar a alegada urgência na cirurgia pleiteada, o autor apresentou os
seguintes elementos:

(ii) documento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde (Prefeitura de
Vitória/ES), nos autos do prontuário de n. 10603, subscrito em 3/4/2017 por médico de
estratégia de saúde da família, encaminhando-o para médico ortopedista, em caráter de
urgência, em razão de muita dor na coluna e dificuldade para andar

(ii) documento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde (Prefeitura de
Vitória/ES), nos autos do prontuário de n. 10603, subscrito em 28/6/2017 por médico
ortopedista, encaminhando-o para o serviço de cirurgia de coluna, em caráter de urgência, em
razão de LOMBOSSACRALGIA INTENSA, CRESCENTE E LIMITANTE.

O art. 198 da Constituição Federal introduziu o Sistema Único de Saúde (SUS),
que estabelece competência concorrente às três esferas do Poder Executivo para dispor sobre
as ações e os serviços públicos de saúde em geral. Desse modo, não é possível o argumento
de que a Constituição Federal ou mesmo sua lei integradora tenham querido limitar o acesso à
rede pública de saúde ou às ações de saúde.

A melhor interpretação é justamente a contrária. Deve ser amplo o atendimento,
independentemente da correspondência federativa da entidade pública procurada ou das
atribuições administrativas de cada ente político. Assim, a divisão de responsabilidades entre
União, Estado, e Município não pode vincular a atuação do SUS frente ao administrado, que
depende do Poder Público para garantir o seu direito à saúde.
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Por outro lado, a solidariedade no campo assistencial do SUS sempre
proporcionará ao ente obrigado judicialmente ao desembolso de valores, a possibilidade de
ressarcimento ou compensação administrativa com os demais. As ações do SUS dependem de
uma atuação coordenada dos entes públicos envolvidos na sua organização. Logo, a União
tem competência não só para traçar regras gerais a serem cumpridas no SUS, como também
para promover quando necessário a devida assistência in concreto.

Os mecanismos de compensação dos entes que atuam no SUS (União, Estados e
Municípios) não podem impedir a prestação positiva do Estado. No mesmo sentido, dispõe o
Enunciado 43 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:  “A União é parte legítima nas
demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS.”

Inclusive, cabe ressaltar que a solidariedade existente entre os as três esferas do
Poder implica  litisconsórcio facultativo, cabendo à parte assistida pelo SUS a possibilidade
de interpor a ação contra qualquer um dos entes ou contra todos. Sobre a temática, inclusive,
a jurisprudência pátria, diante do comando constitucional previsto no art. 196, segundo o
qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, é assente em reconhecer o direito dos
cidadãos à obtenção de tratamento médico eficaz e gratuito, o qual deve abranger, quando
necessário à cura dos pacientes hipossuficientes, o fornecimento gratuito da medicação
essencial ao combate às doenças ou à manutenção da saúde, de modo a preservar uma
condição de existência, ao menos, minimamente condigna, em absoluto respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana, fundamento de nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º,
III, CRFB/1988).

No caso, o autor possui, atualmente, 50 anos de idade, ou seja, não é idoso e
está acometido de doença ortopédica que lhe acarreta dor na coluna em razão de
lombossacralgia e dificuldade de locomoção, sendo a cirurgia o tratamento indicado para a
recuperação (conforme documento médico emitido pela municipalidade em 28/6/2017). 

Não obstante a demora injustificada para a realização da cirurgia pleiteada e a
possibilidade de agravamento do quadro clínico (aumento de dor e restrição funcional), não
faz  o autor jus à determinação da cirurgia pleiteada pelos entes federativos réus. Isso porque
o STF, em 15/3/2017, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin (ARE 0502773-
40.2016.4.05.8401/RN), apreciando agravo que não admitiu recurso extraordinário interposto
em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do
Norte, assim se manifestou:

CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO
FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO/TRATAMENTO/PRODUTO EFICAZ PROPICIADO PELO SISTEMA
PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS.

1. Recursos da União, do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró/RN
contra sentença que julgou procedente o pedido de realização de procedimento cirúrgico
ortopédico. Aduz-se ilegitimidade, que o tratamento é prestado pelo SUS, donde descabida
condenação pecuniária para que arque com o procedimento em hospital particular, violação
do princípio da isonomia e insindicabilidade de políticas públicas.

2. É inegável o direito do cidadão à assistência estatal direcionada à proteção da saúde, em
face do insculpido no art. 196, caput, da Constituição Política de 1988.
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3. O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, donde
solidária a obrigação e legitimados passivos quaisquer dos entes federativos (STF, 1ª. T., RE
626382 AgR/RS, rel. Min. ROSA WEBER, DJe-178 10.09.2013), sem cogitar-se, com isso, de
litisconsórcio necessário. A respeito, aliás, Enunciado 8 desta Turma (A União é parte
legítima para integrar o polo passivo das ações que objetivem fornecimento de medicamentos,
realização de exames ou outras providências vinculadas ao Sistema único de Saúde). Desse
modo, a legitimidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios decorre da
solidariedade dos entes públicos no cumprimento dos serviços de saúde. Isso afasta qualquer
possibilidade de "direcionamento" da obrigação ente A, B ou C que tenham tido sua
responsabilidade (por solidariedade) judicialmente reconhecida, mesmo porque aceitar-se
direcionamento é negar legitimação passiva concorrente que decorre da solidariedade do
direito material (CF). Isso não importa dizer que o cumprimento da obrigação deve ser
exigido de todos os devedores da obrigação ao mesmo tempo. Solidária que é a obrigação, o
cumprimento pode ser exigido do ente que propicie a prestação jurisdicional mais célere e
compatibilize o sistema de compensações mútuas entre eles, a ser aferido pelo juízo da
execução, o que não importa renúncia ao direito de exigir também dos demais obrigados, se
necessário for e assim entender o juízo da execução. Essa exegese, aliás, é a antiga, sábia e
sempre atual na norma do Código Civil sobre solidariedade passiva (art. 275), que aqui não
só pode, como deve ser aplicada.

4. Não há, porém, direito absoluto à saúde e à dignidade da pessoa humana, donde se cotejar
princípios constitucionais igualmente importantes (tripartição de funções, finitude de recursos,
prévia dotação orçamentária, isonomia, dentre outros), num juízo de colisão (aparente ou não)
de direitos fundamentais que será aferido pelo julgador no caso concreto. De fato, a
calibração entre a realização de políticas públicas sob compelimento judicial e a reserva do
possível é equação sem resposta absoluta. Tanto que inclusive ensejou a Recomendação CNJ
31/2010, com parâmetros e orientações em matéria tão sensível como esta.

5. Assim, parece razoável supor quatro quadrantes alvos de demandas judiciais: a) ausência
de fornecimento de medicamento/produto/tratamento regularmente incluído(s) na política de
saúde do SUS; b) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não
incluído(s) na política de saúde do SUS, conquanto reconhecido pelos meios científicos de
saúde competentes no Brasil (como a listagem da ANVISA); c) ausência de fornecimento de
medicamento/produto/tratamento não incluído(s) na política de saúde do SUS, sem
suficiente/provável reconhecimento pelos meios científicos competentes no Brasil; d) ausência
de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não previsto(s) na política de saúde do
SUS, com reconhecimento exclusivamente pelos meios científicos estrangeiros.

6. Ocorre que este Colegiado, em sessão de 27.05.2015, numa série de processos envolvendo o
tema saúde, readequou o seu entendimento, à vista da melhor apreciação da diversidade de
demandas a ele submetido, no que pode ser resumido ao seguinte, com excepcionalidades a
depender do caso: a) não há direito a tutela jurisdicional positiva para antecipação de
procedimentos cirúrgicos, em desordem ao princípio da igualdade, ainda que sob alegação de
urgência, mormente por não se poder levar em conta as especificidades de outros usuários do
sistema público de saúde, insindicáveis e imponderáveis na demanda individual; b) não há
direito a tutela jurisdicional positiva para fornecimento de
medicamentos/tratamentos/produtos diversos tidos por mais eficientes, quando o sistema
público de saúde já fornece tratamento suficientemente eficiente; c) não há direito a tutela
jurisdicional positiva para fornecimento de medicamentos/tratamentos/produtos off label; d)
não há direito a prescrição de medicamentos/tratamentos/produtos por médico particular, não
contidos no Sistema de Saúde e não reconhecidos pelos meios públicos de saúde (como a
listagem da ANVISA), sem comprovação científica de eficácia; e) em qualquer caso, devem ser
consideradas as orientações do Fórum Judiciário para a Saúde e a Recomendação CNJ n.
31/2010, que traça diretrizes aos magistrados quanto às demandas judiciais que envolvem a
assistência à saúde, notadamente os Núcleos de Apoio Técnico (notas técnicas elaboradas
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pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Hospital das Clínicas/UFMG, em
resposta a questionamento feito por Juízes para subsidiar demandas judiciais envolvendo
questões de saúde) bem como os Enunciados pertinentes e outras fontes de informações
técnicas.

7. No caso dos autos, postula a parte autora a realização de procedimento de reconstrução do
tendão patelar do joelho. Conforme atestou o perito médico designado pelo Juízo sentenciante,
o autor é portador de lesão do tendão patelar do joelho direito, sendo necessário realizar o
procedimento cirúrgico para o adequado tratamento da lesão (anexo 17), procedimento este
fornecido pelo SUS.

8. Tem sido frequente a propositura de demandas desta natureza, nas quais se postula a
realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos não realizados no Município de Mossoró.
Este Colegiado, tendo analisado detidamente a matéria, tem reiterado o entendimento de que é
descabida a violação ao princípio da isonomia e a concessão de atendimento prioritário, em
detrimento de todos os usuários do SUS que aguardam a realização do mesmo procedimento.

9. Nesse sentido, transcrevo excerto do Voto proferido pelo Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos, proferido por ocasião do julgamento do processo nº 0505308-73.2015.4.05.8401,
realizado na sessão do dia 24 de fevereiro de 2016:

“Observo, a partir do que é registrado nos autos que a autora pretende obter tratamento
prioritário, na medida em que, embora a utilidade médica que pretende obter seja coberta pelo
SUS, pretende avançar a fila de espera existente para a cobertura.

Entendo que a referida prioridade é, de plano, descabida nas hipóteses em que não se
demonstra risco de vida. É de se aguardar que qualquer tratamento médico traga melhorias
para o paciente, de maneira que não creio possível que se antecipe o tratamento com a mera
justificativa de que estes ocorrerão, pois também ocorrerão para aqueles que aguardam a vez.

Ressalto que é diversa a hipótese de realização da cirurgia em hospital particular, pois ainda
mais grave a quebra da isonomia. Ao revés de apenas colocar o requerente na frente dos
demais concidadãos, ainda determina-se que se tenha com ele um gasto que não se tem para
com os demais que encontram-se na mesma situação.

Como dito alhures, é necessário cuidado redobrado para que a intervenção judicial não afaste
o princípio republicano do SUS, concedendo tratamento mais benéfico para quem procura a
justiça em detrimento dos demais cidadãos.”

10. Assim, em se tratando de hipótese de procedimento oferecido pelo SUS, ainda que em
localidade distinta daquela onde residente a parte autora, desde que observada a ordem de
espera, a concessão da tutela jurisdicional, como o caso, demandaria justificativa concreta,
aqui não existente, visto que se trata de cirurgia eletiva.

11. Recursos providos para julgar o pedido improcedente. Revoga-se imediatamente eventual
tutela provisória concedida.

12. Sem custas e honorários advocatícios.

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da
matéria discutida nestes autos, no RE-RG 566.471, DJe 12.12.2007, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio (Tema 6). Reproduzo a ementa desse julgado:
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“SAÚDE – ASSISTÊNCIA – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – FORNECIMENTO. Possui
repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer
medicamento de alto custo.”

Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao
disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.

Não há, nos autos, documentos que sinalizem a existência de risco de morte ou
de sequela irreversível em caso de demora na cirurgia pleiteada; pelo contrário, destacam tão-
somente a indicação de cirurgia, inclusive, em 2017, o que não é suficiente para a
determinação da realização da intervenção cirúrgica em detrimento dos demais que aguardam
também cirurgias dessa natureza, conforme a decisão do STF acima transcrita, sob a
sistemática da repercussão geral.

É bom lembrar que cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção de
prova pericial, designando apenas quando entender ser útil à solução da causa, nos termos do
art. 370 do CPC ("Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou mesmo meramente protelatórias"). Na hipótese em
exame, o estado clínico da parte autora se revelou pelos documentos médicos apresentados na
inicial, não havendo motivo para a realização de perícia judicial que iria chegar às mesmas
conclusões. 

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. 
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379196v17 e do código CRC 97dff4df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:23
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5014325-65.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEBORA MARIA CAETANO VAREJAO

RECORRIDO: COUTINHO & COUTINHO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO E TECNOLOGIAS LTDA
RECORRIDO: UNIBRAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATÓRIO

 

A autora DEBORA MARIA CAETANO VAREJAO  interpôs o presente
recurso como medida de urgência (erroneamente denominado de
recurso inominado) pugnando pela concessão de medida liminar para atribuir efeito
suspensivo ao presente recurso e pela reforma da decisão proferida na ação 5011430-
34.2019.4.02.5001/ES, que negou o pedido de tutela provisória de urgência. Requer, ao final,
que seja desconstituído o ato de cancelamento de registro do seu diploma universitário e, via
de consequência, seja declarada a validade do registro do referido documento,;
alternativamente, requer a tutela de urgência, para imposição de obrigação de fazer para que a
Associação de Ensino Superior (UNIG) processe a manutenção do registro do seu
diploma como ativo e válido para todos os fins de direito.

Em suas razões, alega, em síntese, que (i) o periculum in mora encontra-se
identificado nos autos, face o risco iminente da exoneração do cargo público de professora na
rede Municipal de Cariacica/ES em função do cancelamento de seu diploma, requisito básico
a habilitá-la na função de professora, (ii) o direito alegado encontra-se amplamente
demonstrado pelas provas já carreadas aos autos, (iii) cumpriu com suas obrigações
curriculares, quando demonstrou por documentos que cumpriu absolutamente todos os
requisitos necessários para obtenção do título de Licenciatura em Pedagogia, eis que obteve
notas e frequência satisfatória, adimpliu todas as mensalidades e efetivamente colou grau,
tendo inclusive a própria recorrida emitido certificado reconhecendo tal situação jurídica, (iii)
deve ser respeitado o ato jurídico perfeito e manter ativo o registro do referido diploma, (iv)
demonstrou ainda por meio de prova documental que o curso de Pedagogia era reconhecido
pela Portaria nº 472 de 31/03/2009 do Ministério de Educação, publicado no Diário Oficial da
União em 01/04/2009, (v) ao contrário do posicionamento magistrado a quo, provou que sua
diplomação foi devidamente registrada em 17/09/2015 pela UNIG – Universidade Iguaçu,
sob o nº. 3248, no livro INET002, na folha 79, Processo 1115105806, nos termos da
resolução CNE/CES nº 12 de 13/12/2007 (DOU de 14/12/2007, seção 1. P. 22), (vi) o  ato de
cancelamento, fere integralmente o direito, o ato jurídico perfeito e os princípios da boa-fé
objetiva, da isonomia e igualdade, (vii) se vê prejudicada pelo indevido cancelamento do
registro de seu diploma, uma vez que cumpriu todas as exigências e cursou de forma
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exemplar a graduação a que se propôs, (viii) o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição
Federal prevê: ”a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada”, (ix) se a Constituição da República conferiu referida restrição à lei, quanto mais a
qualquer ato da Administração Pública ou ato provado praticado por entidade da sociedade
civil, (x) colacionou aos autos, ainda, inúmeras decisões judiciais em casos idênticos e/ou
similares, em que restaram deferidas as tutelas de urgência, uma vez que o cancelamento de
forma retroativa afronta o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, o fato consumado, o
princípio da moralidade pública, da dignidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, (xi)
restou provado, nos autos, que a Portaria nº 738, de 22 de novembro de 2016, determinou a
instauração de procedimento administrativo contra a UNIG, bem como a imposição de
sanções, passando a partir de então a não poder registrar seus diplomas, (xii) a medida
cautelar administrativa impôs a suspensão da autonomia universitária, em especial, o
impedimento de registro de diplomas, inclusive em desfavor da própria instituição de ensino
superior (IES), bem como o sobrestamento do processo de recredenciamento da Universidade
durante a instrução do processo administrativo para aplicação de penalidades previstas ou até
decisão ulterior, (xiii) então, a UNIG poderia emitir os diplomas de seus cursos, mas passou a
não mais poder registrá-los a partir de 22 de novembro de 2016, (xiv)  os diplomas que já
haviam sido registrados pela instituição, antes da publicação da Portaria nº 738, de 2016,
permanecem válidos, eis que a situação jurídica que se consolidou com o registro do diploma
foi feito em absoluta harmonia com a legalidade, (xv) o  referido registro foi feito sob a
vigência da Portaria Ministerial nº 1.318 de 16 de setembro de 1993, que conferiu o
recredenciamento à UNIG, publicada no Diário Oficial da União de 20/09/1993, bem como
sob o manto do art. 48 da Lei n. 9.394/1996, e (xvi) trata-se, portanto, de ato jurídico perfeito,
não podendo ser o registro cancelado pela UNIG, em respeito ao inciso XXXVI do art. 5º da
CF, (xvii) deve ser, portanto, desconstituído o ato da recorrida UNIG de cancelamento de
registro do seu diploma e, via de consequência, seja declarada a validade do registro do seu
diploma, servindo a presente decisão como ofício para apresentação na Secretaria de
Educação do Município de Cariacica/Es para o fim de atendimento ao requisito do cargo
ocupado por ela, e (xviii) alternativamente ao pleito anterior, requer seja concedida a tutela de
urgência, para imposição de obrigação de fazer ao Secretário Acadêmico da Associação de
Ensino Superior (UNIG) para que processe a manutenção do seu registro como ativo e válido
para todos os fins de direito, no prazo de 72  horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada
por este Juízo.

Decisão de Evento 3 deferindo parcialmente o pedido liminar para que o
município de Cariacica/ES se abstivesse de efetuar qualquer medida em desfavor da autora
com relação ao cancelamento de seu diploma universitário até ulterior decisão deste Juízo a
respeito da validade do referido ato.

Contrarrazões da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA
IGUAÇU de Evento 22 aduzindo que (i) estão ausentes os requisitos para a concessão da
tutela provisória pretendida e parcialmente concedida em sede recursal, pois o diploma é o
documento por meio do qual se atesta a formação do titular em curso superior reconhecido e,
para que tenha eficácia comprobatória da instrução no Brasil, a teor do art. 48 da Lei nº
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), o diploma de curso
superior de instituição nacional precisa ser registrado em universidade brasileira, enquanto o
diploma estrangeiro, ressalvadas exceções previstas em acordos internacionais, deve ser
revalidado por universidade pública brasileira que ministre curso igual ou equivalente:te
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consumerista, de conclusão da prestação do serviço educacional ao estudante, pois, ainda que
o seja, também detém conformação de direito público, por ser o meio em que se outorga
eficácia comprobatória erga omnes da formação do titular o que pressupõe, inclusive, que
tenha sido essa formação obtida de forma regular à luz da legislação educacional, (ii)  o
registro do diploma da autora foi cancelado pela ré UNIG, ora recorrida, devido à constatação
de irregularidades no registro de mais de 65.000 diplomas e que decorreu do Protocolo de
Compromisso firmado em 10/7/2017 com o Ministério da Educação e a interveniência do
Ministério Público Federal, conforme Portaria nº 782, de 26/7/2017, publicado em DOU de
27/7/2017,  (iii) sofreu processo de supervisão pela Seres/MEC, conforme Portaria nº
738/2016, justamente para verificação da oferta irregular no ensino superior que poderia ter
gerado diplomas contrários aos atos autorizativos da instituição prestadora do serviço
educacional, (iv) constatou-se que a referida instituição universitária havia
“inadvertidamente” registrado diplomas de diversas instituições de ensino superior (IES) que
ministravam cursos irregulares, sejam sem reconhecimento, desativados, com contingente de
alunos superior ao autorizado, ministrados em locais distintos dos autorizados, realizados por
parcerias irregulares, ou por ensino a distância (EaD) sem a devida autorização, (v) nessa
portaria, a sua autonomia  foi suspensa, não podendo efetuar mais registros dos diplomas
próprios, ou seja, dos seus alunos para quem presta serviço educacional, e o segundo, e
suspendendo  os registros externos, ou seja, para os casos dos registros efetuados em
diplomas expedidos por outras instituições (não universitárias) que prestaram serviços
educacionais aos respectivos alunos, nos termos da Resolução CNE/CES nº 12/2007, (vi) em
26 de julho de 2017, foi publicada a Portaria SERES/MEC nº 782, de 26 de julho de 2017, em
razão da assinatura do Protocolo de Compromisso entre ela, o Ministério da Educação e o
Ministério Público Federal – MPF/PE que, além de dispor sobre a suspensão da Portaria nº.
738, de 22/11/2016,  o seu art. 3º, restituiu a sua autonomia para registrar seus próprios
diplomas, mantendo apenas a restrição referente aos diplomas externos, ou seja, de outras
instituições não-universitárias, (vii) a autora em nenhum momento demonstrou o seu direito
pela manutenção do registro de seu diploma, uma vez que, tanto ela quanto a IES, que
ministrou o curso e emitiu o diploma, ao ser concedida a oportunidade para prestarem os
devidos esclarecimentos e juntarem a documentação pertinente que pudesse justificar o não
cancelamento do registro, quedaram-se inertes, (viii) em cumprimento ao Protocolo de
Compromisso,  publicou no Diário Oficial da União de 26/07/2018 e no Jornal A Tarde
25/07/2018, chamada pública para que tais esclarecimentos fossem prestados, (ix)
após analisadas tais informações,  procedeu com os cancelamentos dos registros realizados
nos diplomas por ela expedidos referentes ao Curso de Pedagogia, sendo realizadas mais duas
novas publicações, uma no Diário Oficial da União e outra no Jornal A Tarde, ambas no dia
03/10/2018, sobre os referidos cancelamentos, (x) também tomou conhecimento de outros
fatos envolvendo o INET por meio de ações judiciais propostas por interessados, em que
narram expressamente oferta irregular, inclusive na modalidade de EAD, sem o devido
credenciamento do Ministério da Educação para tanto, terceirização da educação ofertada por
empresa sem credenciamento no Ministério da Educação, (xi) em que pese a alegação da
autora de prejuízo ocasionado pelo cancelamento do registro do seu diploma, diante das
irregularidades posteriormente constatadas  (afinal, não se tinha como verificá-las quando do
registro por não conter nenhuma informação nesse sentido no documento
registrado),  acertadamente agiu  ao proceder o referido cancelamento em cumprimento ao
Protocolo de Compromisso supracitado, (xii) o INET foi descredenciado pelo MEC,
conforme Portaria nº. 696/2018, (xiii) a Portaria Seres/MEC nº 696/2018 resguardou a
validade de parte dos diplomas do INET, porém limitada exclusivamente em relação aos
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alunos que tenham cursado a graduação (presencialmente) “na sede do INET à época
localizado com endereço na Rua Portugal, nº. 15, Bairro Comércio, CEP: 40015-000 em
Salvador/BA, o que não é possível aferir no caso, em que a petição inicial nem sequer faz
alegação do local em que frequentado o curso e muito menos no documento apresentado para
registro (diploma e histórico escolar), e (xiv) há relevante dúvida acerca da regularidade do
curso frequentado pela autora, o que torna temerário outorgar validade ao respectivo diploma
mediante o registro a que alude o art. 48 da LDB.

Despacho de Evento 25 determinando a inclusão do ente municipal no polo
passivo desta ação e intimando-o para contrarrazoar a presente medida de urgência. 

Contrarrazões do município de Cariacica/ES de Evento 31 aduzindo que (i)
o recurso manejado pela autora é manifestamente inadmissível, configurando erro grosseiro
que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por contrariar norma expressa
do art. 5º da Lei nº 10.259/2001, (ii) a autora não demonstrou os pressupostos cumulativos
necessários para a antecipação de tutela (art. 300 CPC), (iii)  não houve nenhuma ilegalidade
praticada em face da recorrente que evidencie o suposto direito alegado, (iv) segundo as
informações da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica (CI/SEME/GAB-PMC-Nº
347/2019 e documentos juntados com a contestação), a recorrente foi nomeada através do
Decreto nº 172/2017 e apresentou a documentação de escolaridade exigida para a posse no
cargo efetivo de Professor MaPA, (iv) contudo, em outubro de 2018, foi publicado no Diário
Oficial da União Comunicado da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (UNIG)
cancelando registros de várias graduações realizados por instituições de ensino, (v)
a Secretaria de Educação de Cariacica foi surpreendida com servidores que assumiram cargos
efetivos no quadro do magistério local, por força de aprovação no Concurso Público regido
pelo Edital nº 002/2016, mas tiveram seus diplomas cancelados, (vi) tais servidores (entre os
quais a recorrente) foram convocados para ciência do ocorrido e das providências cabíveis
que seriam tomadas em cada situação, conforme os procedimentos legais, (vii) o município
recorrido, por força do poder/dever de autotutela administrativa, adotou as providências
cabíveis necessárias para fins de apuração e possível anulação do ato de posse da recorrente
no cargo público ocupado, em consequência do cancelamento do registro do seu diploma de
Licenciatura Plena em Pedagogia, (viii) a Lei Complementar Municipal nº 29/2010 (Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Cariacica) considera como servidores “aqueles
legalmente investidos em cargo público de provimento efetivo ou de provimento em
comissão” (art. 2º), sendo que “a investidura em cargo público ocorrerá com a posse”
(art. 9º), (ix) de igual modo, a Lei Complementar Municipal nº 17/2007 (Estatuto do
Magistério Público de Cariacica) dispõe que “posse é o ato que completa a investidura em
cargo de Magistério, a partir do exercício efetivo de suas funções” (art. 23), (x)  quando a
Administração Municipal toma ciência de possível ilegalidade ocorrida na posse do servidor,
deve (obrigação) adotar as providências legais (devido processo legal) tendentes à anulação
do ato administrativo de investidura (“desfazimento por razões de ilegalidade”), com
fundamento no seu poder/dever de autotutela, decorrente do princípio da estrita legalidade
administrativa, (xi) no caso, o diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente
registrado e emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, é pressuposto
legal para a posse no cargo ocupado pela recorrente (Professor MaPA), conforme a Lei
Complementar Municipal nº 17/2007 (Estatuto do Magistério Municipal), (xii) desse modo,
na hipótese de apresentação de diploma de graduação cujo registro foi cancelado para fins de
assunção de cargo efetivo do magistério público local, o ato administrativo de investidura
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(posse) é passível de anulação, mediante devido processo legal prévio, no qual sejam
asseguradas ao servidor as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal, (xiii) constatada a irregularidade no diploma de
conclusão do curso superior exigido para a posse da recorrente, não há direito adquirido à
permanência no cargo público do magistério local, independentemente do reconhecimento da
boa-fé da servidora, porquanto se trata da falta de requisito legal essencial para a respectiva
investidura, (xiv) de acordo com o art. 48 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), o diploma de curso superior emitido por uma faculdade deve ter o
reconhecimento de uma universidade, senão vejamos (destacamos), (xv) se o diploma de
graduação obtido pela recorrente não está reconhecido, em razão do cancelamento do seu
registro, consequentemente, não é válido para os efeitos legais, inclusive para a posse no
cargo efetivo de Professor MaPA no Município recorrido, (xvi) sob a ótica da recorrente, “os
diplomas que já haviam sido registrados pela Instituição, antes da publicação da Portaria nº
738, de 2016, permanecem válidos, eis que a situação jurídica que se consolidou com o
registro do diploma foi feito em absoluta harmonia com a legalidade” (Evento 1 do processo
de origem), e (xvii) não procede a alegação, pois a ré UNIG publicou no Diário Oficial da
União o Comunicado datado de 02/10/2018 de cancelamento dos registros realizados no
Curso de Pedagogia, ingressantes de 2009 a 2012, oferecido pelo corréu INET.

Sem contrarrazões de COUTINHO & COUTINHO SERVICOS
EDUCACIONAIS LTDA.,  SOCIEDADE DE ENSINO E TECNOLOGIAS
LTDA.,  UNIBRAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. e UNIÃO.

VOTO

Da preliminar  

O município de Cariacica/ES, preliminarmente, alegou que  o recurso manejado
pela autora é manifestamente inadmissível, configurando erro grosseiro que afasta a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal, por contrariar norma expressa do art. 5º da Lei nº
10.259/2001.

Em regra, as decisões interlocutórias, em sede de Juizados Especiais Federais,
são decisões irrecorríveis, conforme se depreende da leitura do art. 5º da Lei 10.259/2001.
Contudo, conjugando-se os arts. 4º e 5º, verifica-se que há a possibilidade de recorrer de
decisões que versem sobre medida cautelar, o que engloba decisões sobre qualquer tipo de
tutela de urgência.

Nesse sentido, transcreva-se o art. 2º, inciso I e §1º, da Resolução 347/2015, do
CJF:

Art. 2° Compete às turmas recursais dos juizados especiais federais processar e julgar

I – em matéria cível, os recursos interpostos de sentenças ou de decisões que apreciam
pedidos de medidas liminares, cautelares ou antecipatória dos efeitos da tutela;
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(…) § 1° O prazo para interposição do recurso previsto no inciso I deste artigo, bem como
para o recorrido apresentar a respectiva resposta, é de dez dias.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região editou a Resolução nº 33/2018, em
que regulamentou de maneira ainda mais específica sobre a possibilidade de tal recurso.
Conforme a redação do art. 32, “caberá recurso contra decisão do juiz de juizado que
aprecia ou que posterga pedido de tutela provisória”.

O recurso é cabível, portanto, tanto das decisões que indeferirem como daquelas
que concederem a liminar requerida.

Cumpre registrar que as decisões interlocutórias que não versarem sobre
tutela/medida cautelar, por sua vez, só poderão ter seu conteúdo discutido por ocasião de
recurso inominado contra a sentença do processo (Enunciado nº 107 do CJF).

No caso dos autos, a decisão proferida na ação principal (5011430-
34.2019.4.02.5001/ES) indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formalizado na
inicial; assim, mostra-se cabível o recurso ora em apreço, sendo descabida a preliminar
suscitada pelo ente municipal. 

Do mérito recursal

A decisão de Evento 3 deferiu parcialmente o pedido liminar para que o
município de Cariacica/ES se abstivesse de efetuar qualquer medida em desfavor da autora
com relação ao cancelamento de seu diploma universitário até ulterior decisão  a respeito da
validade do referido ato, conforme fundamentos a seguir transcritos:

(...) Assiste razão à autora quando afirma que não pode ser penalizada pelo
descrendenciamento  da instituição de ensino e consequente cancelamento de seu diploma
universitário, o que acarretará, dentre outros danos, a perda de seu cargo público de
professora no município de Cariacica/ES.

De fato, o diploma de pedagogia exigido para o cargo de professora deve ser de instituição de
ensino reconhecida pelo MEC. No caso, há prova de que o curso de Pedagogia era
reconhecido pela Portaria nº 472 de 31/03/2009 do Ministério de Educação, publicado no
Diário Oficial da União em 01/04/2009, sendo a diplomação da autora devidamente
registrada em 17/09/2015 pela UNIG – Universidade Iguaçu, sob o nº. 3248, no livro
INET002, na folha 79, Processo 1115105806, nos termos da resolução CNE/CES nº 12 de
13/12/2007 (DOU de 14/12/2007, seção 1. P. 22).

Não se vislumbra, nos autos, má-fé da autora em nenhum momento, tendo ela atendido todas
as exigências para graduar-se em Pedagogia. Deve-se levar em consideração, portanto, os
 princípios da boa-fé e da segurança jurídica, bem como o da razoabilidade, principalmente
em se tratando de hipóteses excepcionais como a presente.

Pelo menos na data da posse do cargo de professora, em 27/11/2017, a autora estaria
devidamente habilitada (ela colou grau em 19/12/2014 pelo Instituto de Educação e
Tecnologias, tendo inclusive cursado especialização em outra instituição de ensino). Isso
porque, desde 2009, já existia autorização do MEC para o curso de Pedagogia, não fazendo
sentido penalizar a autora pelo descrendenciamento da instituição.
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Não pode a Administração Pública, na qualidade de fiscalizadora, não atuar com diligência e
pretender, na sequência, penalizar a autora que de boa-fé, e nada consta diversamente,  ao
tomar posse no cargo de professora,  apresentou documento que entendia estar regular
perante órgão da respectiva área de atuação.

Assim, mostra-se presente a verossimilhança das alegações autorais e, quanto ao perigo da
demora, há risco de perda do cargo de professora do município de Cariacica/ES em razão do
cancelamento do diploma universitário, o que também demonstra presente esse outro requisito
autorizador da tutela provisória de urgência requerida.

Nesses termos, conclui-se que, pelo menos até o deslinde da ação 5011430-
34.2019.4.02.5001/ES, deverá o município de Cariacica/ES abster-se de tomar  qualquer
medida em desfavor da autora, servidora pública e ocupante do cargo  de professora na
municipalidade,  com relação à sua diplomação em Pedagogia ora em discussão.

Com efeito, em decorrência dos efeitos jurídicos da presente decisão de antecipação da tutela
de urgência recursal recai tão-somente em face do município de Cariacica/ES, bem como em
razão da presente demanda se tratar de relação jurídica material insidível (art. 114, do
CPC), impõe-se a intimação da parte autora para apresentar emenda à inicial, nos termos do
art. 115, parágrafo único do CPC, para inclusão do litisconsorte passivo necessário ausente.

Contudo, sem prejuízo, em decorrência da comprovação da instauração de processo
administrativo, pelo ente federal municipal, em 22/05/2019, para apuração das consequências
jurídicas do cancelamento do diploma da autora, defiro parcialmente o pedido
liminar para que o município de Cariacica/ES se abstenha de efetuar qualquer  medida em
desfavor da autora com relação ao cancelamento de seu diploma universitário até ulterior
decisão deste Juízo a respeito da validade do referido ato.

Intimem-se as partes, com urgência; após, voltem os autos conclusos. (...)

Desnecessário reiterar os fundamentos da decisão supracitada, os quais serão
tomados, como razões de decidir, para determinar o município de Cariacica/ES que se
 abstenha de efetuar qualquer  medida em desfavor da autora com relação ao cancelamento de
seu diploma universitário até ulterior decisão judicial a respeito da validade do referido ato,
ratificando-se a tutela provisória de urgência concedida.  

Registre-se que a declaração de validade do registro do diploma universitário da
autora depende de instrução probatória, o que não é possível na presente via, sendo a única
medida cabível, por ora, a suspensão de qualquer ato do Município motivado em razão do
impugnado cancelamento do documento de instrução superior. 

Voto por conhecer o recurso como medida de urgência e dar-lhe parcial
provimento, determinando a o município de Cariacica/ES que se  abstenha de efetuar
qualquer  medida em desfavor da autora com relação ao cancelamento de seu diploma
universitário até ulterior decisão judicial a respeito da validade do referido ato, na ação
principal de n. 5011430-34.2019.4.02.5001/ES, ratificando-se a tutela provisória de urgência
concedida (Evento 3).  Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000357624v25 e do código CRC df906d17.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:39:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5015157-98.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDSON SEDONILO GAVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO.
AUMENTO REAL DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
DECORRENTE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/19998 E 41/2003.
INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DE 2,28% EM JUNHO DE 1999 E 1,75% EM MAIO
DE 2004. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não
inicial - de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS
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SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28% para junho de
1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos constitucionais
estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do artigo 20, § 1º
e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal para que os
benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com a majoração dos
valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios legais para
atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios em manutenção.
Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Condeno a parte recorrente (vencida) em custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347151v1 e do código CRC 309d6d94.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 0032697-68.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: FERNANDO MARCELINO DOS SANTOS FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL.
TRABALHADOR AVULSO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. HABITUALIDADE
E PERMANÊNCIA DA EXPOSIÇÃO COMPROVADA PELOS
ENGAJAMENTOS. CÔMPUTO DO PERÍODO DE ATIVIDADE
ESPECIAL EM DIAS TRABALHADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS e pela parte autora, FERNANDO MARCELINO DOS SANTOS FILHO, em face da
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo como especiais os
período de 1º/1/1989 a 31/1/1989, 1º/3/1989 a 30/4/1989, 1º/6/1989 a 31/10/1989, 1º/1/1990 a
31/5/1991, 2/10/1997 a 10/4/1998, 9/6/1998 a 26/6/2002, 27/6/2002 a 7/6/2005, 1º/9/2005 a
30/11/2005, 1º/1/2006 a 8/3/2006 e 18/8/2007 a 20/11/2007, bem como arbitrou um tempo
líquido de 365 dias a mais, que representam 245 dias de folga e 120 dias de férias, fazendo
uma analogia do trabalhador avulso ao trabalhador comum para que tal tempo fosse atribuído.

Alega o INSS que:

“[...]Na r. Sentença, o Juízo “a quo” reconheceu como tempo de serviço especial dentro do
período de 1º/1/1989 a 31/1/1989, 1º/3/1989 a 30/4/1989, 1º/6/1989 a 31/10/1989, 1º/1/1990 a
31/5/1991, 2/10/1997 a 10/4/1998, 9/6/1998 a 26/6/2002, 27/6/2002 a 7/6/2005, 1º/9/2005 a
30/11/2005, 1º/1/2006 a 8/3/2006 e 18/8/2007 a 20/11/2007, os períodos trabalhados nas
funções de decapatazia-conferente, capatazia-operador de empilhadeira, consertador-
consertador, consertadorpeação/despeação/ estivador-estivador/ estivador-motorista,
estivador-operador de empilhadeira e estivador-peação/despeação, computando 1.472 dias
nas funções precitadas, mais 245 dias relativos ao repouso semanal e mais 120 dias de férias,
totalizando 1.837 dias de atividade especial no período ora evidenciado. a “In casu”, os
Perfiis Profissiográficos Previdenciários - PPP apresentados pela Parte Autora NÃO contêm
elementos para a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, uma vez que não
estão acompanhados de histograma ou memória de cálculos (medição única da pressão
sonora), consoante a ANÁLISE E DECISÃO TÉCNICA DE ATIVIDADE ESPECIAL (FLS.
80/81). [...]As informações apresentadas no PPP não permitem afirmar que a exposição do
Autor ao agente ruído foi acima do limite de tolerância e de forma habitual e permanente. Não
é possível saber qual foi o nível médio de exposição do Recorrido durante toda a jornada de
trabalho, posto que se adotou a técnica de ‘picos de ruído’, onde se considera apenas o nível
de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos. Se durante a jornada de trabalho o
Autor desempenhou várias funções de forma ALTERNADA (atividades dedecapatazia-
conferente, capatazia-operador de empilhadeira, consertadorconsertador,
consertadorpeação/despeação/ estivador-estivador/ estivador-motorista, estivadoroperador de
empilhadeirae estivador-peação/despeação,, capatazia-trabalhador de capatazia), deveria ter
sido realizada a medição do agente ruído durante toda a jornada de trabalho e nos PPPs
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consta apenas a medição única. Além disso, a própria empregadora considerou que a
atividade não prejudicava a saúde do Autor, pois CÓDIGO GFIP (item 13.7 do PPP) não foi
preenchido, confirmando que o trabalhador não esteve exposto ao agente nocivo, consoante se
pode demonstrar pelo Manual da GFIP/SEFIP, elaborado pela CEF, Receita Federal e
Ministério do Trabalho e Emprego (in
http://www.auditoria.mt.gov.br/arquivos/A_5380f66a7a8502ad4f37e4ff8d1dfbecManualGF
IPSEFIP_KIT_SEFIP_versao_84.pdf).”

Já referente ao cômputo do descanso semanal remunerado e das férias arbitradas pelo juiz
aduz que: 

“Ora, Excelências, basta uma singela análise dos documentos apresentados pelo Autor para
verificar que os dias de descanso semanal remunerado e de férias JÁ estão englobados no
tempo de contribuição que foi apurado na Sentença ora impugnada (art. 65, §único do
Decreto nº 3.048/99). [...]O Cálculo, portanto, feito na Sentença recorrida é EQUIVOCADO,
gerando duplicidade ilegal de tempo de serviço especial.”

Dessa maneira, requer a reforma a fim de que as especialidades e os arbitramentos sejam
reformados.

O autor, por sua vez, alega em recurso que:

Faz jus a especialidade por enquadramento profissional no período relativo até 28/04/1995,
pelo PPP do Sindicato (fls. 188-192) apresentado comprovar que ele exerceu a atividade de
arrumador: 

“nada mais justo do que o reconhecimento judicial de TODO o período indeferido, qual seja,
de 01.01.1989 a 31.05.1992, 01.07.1992 a 31.12.1994 e 01.03.1995 a 28.04.1995, uma vez que
até a véspera da entrada em vigor da Lei 9.032/95, a comprovação do tempo exercido em
atividade especial se dava pela simples comprovação do enquadramento profissional, o que de
fato foi feito.”

Assim, requer a atribuição de especialidade aos períodos de 01/01/1989 a 31/05/1992,
01/07/1992 a 31/12/1994 e 01/03/1995 a 28/04/1995.

Também alega que o PPP do Sindicato (fls. 188-192) comprova que o mesmo trabalhou
exposto a agentes nocivos durante o período de 29/04/1995 a 31/05/1996, também devendo
ser reconhecida a sua especialidade nesse período: 

“Por este motivo, sendo a prova documental produzida suficiente, também é injusto não
reconhecer a condição especial de trabalho no interstício de 29.04.1995 a 31.05.1996
(indeferido administrativamente), conforme levado a efeito pela decisão objurgada, razão pela
qual merecerá ser reformada nesse ponto.”

Dessa forma, solicita a atribuição de especialidade ao período de 29/04/1995 a 31/05/1996.

Referente ao período de 02/10/1997 a 01/06/2016 (DER) alega que a contagem do tempo em
“dias trabalhados” e não por “período contínuo”, pois a própria função de avulso portuário
implica que em diferentes situações o trabalhador esteja exposto a diferentes níveis de ruído,
contudo, isso não exclui a especialidade em período contínuo, estando também equivocado o
arbitramento dos dias de descanso e férias: 
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“DESTE MODO, COM A DEVIDA VENIA, ESTÁ ERRADA A CONTAGEM EM DIAS
TRABALHADOS, MESMO INCLUINDO-SE OS DIAS DE DESCANSO REMUNERADO. O
fato de o trabalhador ter exercido em caráter secundário alguma função pouco abaixo do nível
máximo, não descaracteriza a habitualidade e a permanência da exposição aos agentes
nocivos inerentes às demais funções exercidas em CARÁTER PREDOMINANTE”. 

Dessa forma, requer que os dias arbitrados (férias e descanso semanal) sejam reformados, e
que a contagem se de em período contínuo: 02/10/1997 a 01/06/2016.

2.         A sentença está assim fundamentada:

“[...] Desse modo, a controvérsia se restringe ao enquadramento de atividade especial nos
seguintes períodos:

01/01/1989 a 31/01/1989

01/03/1989 a 30/04/1989

01/06/1989 a 31/10/1989

01/01/1990 a 31/05/1991

06/03/1997 a 31/05/1997

01/08/1997 a 10/04/1998

09/06/1998 a 26/06/2002

27/06/2002 a 07/06/2005 – auxílio-doença por acidente de trabalho 01/09/2005 a 30/11/2005

01/01/2006 a 17/08/2007

18/08/2007 a 20/11/2007 – auxílio-doença por acidente de trabalho 14/02/2008 a 31/08/2009

01/02/2010 a 31/03/2010

01/07/2010 a 31/07/2014

01/11/2014 a 30/09/2015

01/03/2016 a 01/06/2016 (DER)

[...]Para comprovar condição especial de trabalho, o autor apresentou:

· PPP emitido pelo Sindicato dos Portuários Avulsos, Arrumadores e Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral do Estado do Espírito Santo, contemplando o
período de 31/7/1988 a 5/10/2016 (fls. 188- 192);

· PPP emitido pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do
Espírito Santo – OGMO ES, referente ao período de 2/10/1997 a 31/8/2016 (fls. 202-209).
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[...]O período de 2/10/1997 a 1º/6/2016 (DER) foi concomitantemente descrito nos dois PPPs
e com informações divergentes. A relação de salários-de-contribuição fornecida pelo OGMO
confirma o recolhimento de contribuições desde outubro/1997 (fl. 196). De igual modo, a
declaração fornecida pelo gerente executivo do OGMO informa que o autor registrou-se em
1996 e teve suas contribuições previdenciárias recolhidas a partir de outubro/1997 (fl. 195).
Por isso, em relação ao período de 2/10/1997 a 1º/6/2016, levo em conta as informações do
PPP emitido pelo OGMO, em detrimento do PPP emitido pelo sindicato.

O PPP emitido pelo sindicato, que compreende os períodos controversos de 1º/1/1989 a
31/1/1989, 1º/3/1989 a 30/4/1989, 1º/6/1989 a 31/10/1989 e 1º/1/1990 a 31/5/1991, atesta que
o autor exerceu a atividade de arrumador desde 31/7/1988 (fl. 188, item 13). O código 2.5.6
do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 classificava como perigoso, com direito à
aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, os trabalhos de estiva e armazenamento,
citando os estivadores, arrumadores, trabalhadores de capatazia, consertadores e conferentes.
A atividade exercida pelo autor ajusta-se a essa classificação.

O autor tem direito ao enquadramento por categoria profissional nos períodos de 1º/1/1989 a
31/1/1989, 1º/3/1989 a 30/4/1989, 1º/6/1989 a 31/10/1989 e 1º/1/1990 a 31/5/1991.

[...]No presente caso, o PPP indicou concentração de sílica equivalente a 6,97 mg/m³,
extrapolando o limite de tolerância de 2,18 mg/m³ (fl. 188, item 15.4).

Assim, também reconheço condição especial de trabalho nos períodos de 6/3/1997 a 31/5/1997
e 1º/8/1997 a 1º/10/1997.

Quanto ao PPP emitido pelo OGMO, que compreende os períodos de 2/10/1997 a 10/4/1998,
9/6/1998 a 26/6/2002, 1º/9/2005 a 30/11/2005, 1º/1/2006 a 17/8/2007, 14/2/2008 a 31/8/2009,
1º/2/2010 a 31/3/2010, 1º/7/2010 a 31/7/2014 1º/11/2014 a 30/9/2015 e 1º/3/2016 a 1º/6/2016
(DER), o documento atesta que o autor ocupava o cargo de estivador, mas exerceu diferentes
funções ao longo do tempo. O problema é que o PPP atribui ao autor o exercício de funções
diferentes em períodos concomitantes, sendo que cada uma delas implicava exposição a um
conjunto diferente de agentes nocivos, e nem todos esses conjuntos de agentes nocivos
caracteriza reconhecimento de condição especial de trabalho. Tornou-se necessário, portanto,
discriminar os períodos em que o autor exerceu cada uma das funções a fim de permitir o
enquadramento nas descrições constantes do PPP emitido pelo OGMO.

[...] Portanto, apenas nos períodos em que o autor exerceu as funções de arrumador-
arrumador, capatazia-operador de empilhadeira, capatazia-operador de guindaste, capatazia-
operador de guidaste revezador, consertador-peação/despeação, estivadorcontramestre,
estivador-estivador, estivador-guincheiro, estivador-motorista, estivadorpeação/despeação,
estivador-portaló, estivador-sinaleiro e (após 19/11/2003) de estivadorcontramestre é que cabe
reconhecimento de condição especial de trabalho.

Nos períodos de 2/10/1997 a 10/4/1998, 9/6/1998 a 26/6/2002, 1º/9/2005 a 30/11/2005,
1º/1/2006 a 17/8/2007, 14/2/2008 a 31/8/2009, 1º/2/2010 a 31/3/2010, 1º/7/2010 a 31/7/2014
1º/11/2014 a 30/9/2015 e 1º/3/2016 a 1º/6/2016 (DER), o autor exerceu as funções de
arrumador-arrumador, capatazia-operador de empilhadeira, capataziaoperador de guindaste,
capatazia-operador de guidaste revezador, consertador-peação/despeação, estivador-
contramestre, estivador-estivador, estivador-guincheiro, estivador-motorista,
estivadorpeação/despeação, estivador-portaló e estivador-sinaleiro durante 1.050 dias.

Já nos períodos de 1º/9/2005 a 30/11/2005, 1º/1/2006 a 17/8/2007, 14/2/2008 a 31/8/2009,
1º/2/2010 a 31/3/2010, 1º/7/2010 a 31/7/2014 1º/11/2014 a 30/9/2015 e 1º/3/2016 a 1º/6/2016
(DER), o autor exerceu as funções de arrumadorcontramestre, capatazia-conferente,
conferente-conferente e consertador-consertador durante 422 dias.
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Assim, é possível reconhecer condição especial de trabalho durante 1.472 dias (1.050 + 422).

[...] Portanto, o trabalhador exposto a condição especial de trabalho tem direito ao
reconhecimento de atividade especial mesmo durante os dias de repouso semanal, porque se
trata de período de descanso previsto pela legislação trabalhista.

Todo empregado tem direito a um dia (ou 24 horas) de repouso remunerado por semana. Os
trabalhadores avulsos têm o mesmo direito (Lei nº 605/49, art. 3º, Constituição Federal, art.
7º, XV e XXXIV). Para concretizar o direito do trabalhador avulso ao repouso semanal
remunerado, a lei prevê que a sua remuneração seja acrescida de 1/6.

[...] O acréscimo de 1/6 na remuneração pressupõe que, ao longo de cada semana, o
trabalhador avulso deve trabalhar seis dias e folgar um. Para cada seis dias de trabalho, um
dia de folga. Dessa forma, para cada semana de trabalho, o trabalhador avulso exposto a
condição especial de trabalho tem direito ao acréscimo de apenas um dia na contagem do
tempo de trabalho especial, mesmo tendo ficado de folga.

Nos períodos de 2/10/1997 a 10/4/1998, 9/6/1998 a 26/6/2002, 1º/9/2005 a 30/11/2005,
1º/1/2006 a 17/8/2007, 14/2/2008 a 31/8/2009, 1º/2/2010 a 31/3/2010, 1º/7/2010 a 31/7/2014
1º/11/2014 a 30/9/2015 e 1º/3/2016 a 1º/6/2016, foram apurados 1.472 dias de atividade
especial. Para cada 6 dias de trabalho, o autor tem direito ao cômputo de um dia de repouso
(1.472 ÷ 6 = 245,33). Por isso, o autor tem direito a agregar mais 245 dias de tempo de
atividade especial.

Além disso, como os trabalhadores avulsos têm os mesmos direitos que os trabalhadores com
vínculo empregatício permanente (art. 7º, XXXIV, CF), também têm direito a gozo de férias
anuais remuneradas (art. 7º, XVII, CF). Para cada 365 dias de trabalho, o trabalhador avulso
tem direito a trinta dias de férias. Por conseguinte, arbitro que, para cada 365 dias de
atividade especial, o trabalhador avulso tem direito a contar mais 30 dias de atividade
especial, a título de férias, mesmo sem trabalhar.

O autor, conforme acima demonstrado, comprovou atividade especial durante 1.472 dias, nos
períodos de 2/10/1997 a 10/4/1998, 9/6/1998 a 26/6/2002, 1º/9/2005 a 30/11/2005, 1º/1/2006 a
17/8/2007, 14/2/2008 a 31/8/2009, 1º/2/2010 a 31/3/2010, 1º/7/2010 a 31/7/2014 1º/11/2014 a
30/9/2015 e 1º/3/2016 a 1º/6/2016. Para cada 365 dias de atividade especial, o trabalhador
avulso tem direito a contar mais 30 dias de atividade especial, a título de férias. Assim, estimo
que o autor tenha direito a acrescentar mais 120 dias de atividade especial (1.472 ÷ 365 =
4,03 X 30 = 120,9).

No total, nos períodos de 2/10/1997 a 10/4/1998, 9/6/1998 a 26/6/2002, 1º/9/2005 a
30/11/2005, 1º/1/2006 a 17/8/2007, 14/2/2008 a 31/8/2009, 1º/2/2010 a 31/3/2010, 1º/7/2010 a
31/7/2014 1º/11/2014 a 30/9/2015 e 1º/3/2016 a 1º/6/2016, o autor tem direito ao
reconhecimento de 1.837 dias de tempo de atividade especial (1.472 + 245 + 120), que
equivalem a 5 anos e 12 dias.

Para viabilizar a averbação desse tempo especial no sistema de gestão dos benefícios pelo
INSS, ARBITRO um período de tempo equivalente a esse tempo líquido. Os períodos corridos
de 2/10/1997 a 10/4/1998, 9/6/1998 a 26/6/2002, 1º/9/2005 a 30/11/2005 e 1º/1/2006 a
8/3/2006 correspondem aos 5 anos e 12 dias de tempo de contribuição.

1º/7/2010 a 31/7/2014 1º/11/2014 a 30/9/2015 e 1º/3/2016 a 1º/6/2016. Para cada 365 dias de
atividade especial, o trabalhador avulso tem direito a contar mais 30 dias de atividade
especial, a título de férias. Assim, estimo que o autor tenha direito a acrescentar mais 120 dias
de atividade especial (1.472 ÷ 365 = 4,03 X 30 = 120,9). No total, nos períodos de 2/10/1997
a 10/4/1998, 9/6/1998 a 26/6/2002, 1º/9/2005 a 30/11/2005, 1º/1/2006 a 17/8/2007, 14/2/2008
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a 31/8/2009, 1º/2/2010 a 31/3/2010, 1º/7/2010 a 31/7/2014 1º/11/2014 a 30/9/2015 e 1º/3/2016
a 1º/6/2016, o autor tem direito ao reconhecimento de 1.837 dias de tempo de atividade
especial (1.472 + 245 + 120), que equivalem a 5 anos e 12 dias. Para viabilizar a averbação
desse tempo especial no sistema de gestão dos benefícios pelo INSS, ARBITRO um período de
tempo equivalente a esse tempo líquido. Os períodos corridos de 2/10/1997 a 10/4/1998,
9/6/1998 a 26/6/2002, 1º/9/2005 a 30/11/2005 e 1º/1/2006 a 8/3/2006 correspondem aos 5
anos e 12 dias de tempo de contribuição.

[...] Somados os acréscimos acima identificados aos 25 anos, 11 meses e 5 dias computados no
processo administrativo (fl. 241), o autor completou, até 1º/6/2016, data do requerimento
administrativo, 30 anos e 17 dias de tempo de contribuição.

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a reconhecer tempo de
serviço especial nos períodos de 1º/1/1989 a 31/1/1989, 1º/3/1989 a 30/4/1989, 1º/6/1989 a
31/10/1989, 1º/1/1990 a 31/5/1991, 2/10/1997 a 10/4/1998, 9/6/1998 a 26/6/2002, 27/6/2002 a
7/6/2005, 1º/9/2005 a 30/11/2005, 1º/1/2006 a 8/3/2006 e 18/8/2007 a 20/11/2007.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria
por tempo de contribuição.”

3. Dos períodos de: 01/01/1989 a 31/01/1989, 01/03/1989 a 30/04/1989, 01/06/1989 a
31/10/1989 e 01/01/1990 a 31/05/1991 – RECURSO DO INSS.

O INSS argumenta que a exposição ao agente ruído não foi devidamente comprovada.
Contudo, ao reconceder a especialidade a esses períodos o juiz concedeu por enquadramento
profissional (indicou o código 2.5.6 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64), não por
exposição a qualquer agente nocivo. Dessa forma, não merece prosperar tal pedido.

4. Dos períodos de: 01/01/1989 a 31/05/1992, 01/07/1992 a 31/12/1994 e 01/03/1995 a
28/04/1995 – RECURSO DO AUTOR.

Alega o autor que o PPP emitido pelo Sindicato (fls. 188/192 – Evento 41 – OUT19)
comprova que o autor exercia o labor de “arrumador”, assim, fazendo jus a concessão de
especialidade por enquadramento profissional a esse período.

Contudo, não existe nos autos nenhuma comprovação de que o autor nos períodos acima o
autor laborou de forma contínua, sendo, que o PPP referido somente traz um lapso temporal
genérico, e, que, os períodos a que foi atribuída a especialidade pelo juízo a quo (01/01/1989
a 31/01/1989, 01/03/1989 a 30/04/1989, 01/06/1989 a 31/10/1989 e 01/01/1990 a
31/05/1991), são aqueles constantes no CNIS.

Cabe aqui ressaltar que o quadro de remunerações do autor quando estava vinculado ao
Sindicato (Evento 41 – OUT19 – pág. 13) comprova que o mesmo não laborou durante os
períodos referidos.

Assim, os lapsos temporais solicitados pelo autor não merecem ser enquadrados, mantendo-se
incólume a sentença impugnada nesse ponto.   

5. Do período de 29/04/1995 a 31/05/1996 – RECURSO DO AUTOR.
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Justifica o pedido de atribuição de especialidade a esse período o autor no sentido de que,
como o INSS atribuiu especialidade ao período de 01/06/1996 a 05/03/1997, a esse período
também deve ser atribuído à especialidade; contudo, da mesma forma que no tópico anterior,
o autor não comprovou de nenhuma forma de que realmente laborou nesse período requerido,
dessa forma, também não é possível a atribuição de especialidade ao mesmo.

Vale ressaltar que o quadro de remunerações do autor quando estava vinculado ao Sindicato
(Evento 41 – OUT19 – pág. 13) comprova que o mesmo não laborou durante o período
requisitado.

6. Dos períodos de 27/06/2002 a 07/06/2005 e 18/08/2007 a 20/11/2007 – RECURSO DO
INSS.

O INSS apenas argumenta no sentido de que a exposição ao agente ruído não foi devidamente
comprovada. Contudo, ao conceder a especialidade a esses períodos a sentença concedeu por
estar o autor recebendo auxilio-doença por acidente de trabalho, conforme consta no CNIS
(Evento 72 - ANEXO2) do mesmo.

Dessa forma, por não haver a correta impugnação, não merece prosperar o pedido quanto a
esse período.

7. Dos períodos de 02/10/1997 a 10/04/1998, 09/06/1998 a 26/06/2002, 01/09/2005 a
30/11/2005 e 01/01/2006 a 08/03/2006 – RECURSO DO INSS; e 02/10/1997 a 01/06/2016 –
RECURSO DO AUTOR.

Inicialmente, deve-se aqui definir que, ao contrário do que fez o juízo a quo, os períodos aqui
contados não serão considerados como dias trabalhados, mas como períodos contínuos, sendo
acolhida a pretensão do autor nesse sentido.

O PPP da Ogmo (Evento 41 – OUT19; pág. 28/35) registra que, no período de 02/10/1997 a
01/06/2016, o autor exerceu 18 funções e esteve exposto ao agente nocivo ruído nas seguintes
intensidades:

Função Período Intensidade

Arrumador - Arrumador 02/10/1997 a 04/03/2006 100,9 dB(A)

Arrumador - Contramestre 03/04/1998 a 05/11/2005 89,4 dB(A)

Capatazia - Conferente 14/07/2000 a 10/05/2016 89,2dB(A)

Capatazia - Motorista 10/05/2006 a 18/11/2014 75,0 dB(A)
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Capatazia – Operador de Empilhadeira 19/09/2005 a 16/07/2014 93,6 dB(A)

Capatazia – Operador de Guindaste 02/01/2000 a 20/09/2010 93,8 dB(A)

Capatazia – Operador de Guindaste
Revezador

25/02/2008 a 02/07/2010 93,8dB(A)

Conferente - Conferente 06/07/2000 a 16/08/2016 89,2 dB(A)

Consertador – Consertador 23/08/2000 a 14/04/2009 89,4 dB(A)

Consertador – Peacao/Despeacao 29/03/2006 a 25/04/2009 89,4 dB(A)

Estivador - Contramestre 26/05/2012 a 27/08/2016 89,4 dB(A)

Estivador - Estivador 30/09/2005 a 08/08/2016 100,3 dB(A)

Estivador – Fiscal 24/08/2010 a 24/03/2016 78,6 dB(A)

Estivador – Guincheiro 29/03/2008 a 21/08/2016 93,8 dB(A)

Estivador – Motorista 17/09/2008 a 13/12/2014 86,6 dB(A)

Estivador Peacao/Despeacao 01/02/2009 a 31/08/2016 100,3 dB(A)

Estivador - Portalo 15/07/2010 a 01/07/2016 101,2 dB(A)

Estivador - Sinaleiro 13/07/2010 a 31/08/2012 101,2 dB(A)

Em relação à norma/metodologia utilizada na aferição quantitativa do agente nocivo ruído,
bem como as demais informações presentes no PPP acima referido, os mesmos podem ser
comprovados, e, consequentemente, afastado qualquer alegação de que estão em
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desconformidade com a TNU, tema 174, pelos LTCAT’s (Evento 69) apresentados.

Definido isso, segue com a avaliação da especialidade aos períodos solicitados pelo autor,
bem como impugnados pelo INSS.

Todos os lapsos temporais representados abaixo são aqueles constantes nos engajamentos do
autor (Evento 27 – OUT14), sendo os recortes de períodos feitos, pois, em alguns períodos, o
autor possui grande diferença entre as datas constantes nos engajamentos, assim, além dos
períodos que aqui forem citados, em nenhum outro período a qualquer comprovação de que o
autor laborava.

02/10/1997 a 10/04/1998 e 11/07/1998 a 26/06/2002

Quantidade de engajamentos do autor: 682.

Dentro desses engajamentos, 403 são na função de arrumador – arrumador.

Avaliando a tabela acima resta claro que o autor possui direito a especialidade nesse período.

18/09/2005 a 16/08/2007, 15/02/2008 a 08/08/2009 e 18/0/2010 a 28/02/2010

Quantidade de engajamentos do autor: 857.

Nesse período o autor possui 65 engajamentos na função de fiscal e 4 na função de motorista,
únicas funções com ruído abaixo do limite legal nesse período, conforme a tabela acima,
assim, os demais 788 engajamentos são de funções onde o autor laborou acima do limite de
tolerância para o agente nocivo ruído, fazendo jus a especialidade.

01/03/2010 a 03/03/2010, 01/07/2010 a 22/07/2014, 13/11/2014 a 08/09/2015 e 02/03/2016 a
01/06/2016

Quantidade de engajamentos do autor: 1170.

Nesse período o autor possui 62 engajamentos na função de fiscal e 17 na função de
motorista, únicas funções com ruído abaixo do limite legal nesse período, conforme a tabela
acima, assim, os demais 1091 engajamentos são de funções onde o autor laborou acima do
limite de tolerância para o agente nocivo ruído, fazendo jus a especialidade.

Resta claro que é inegável a habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo,
no presente caso, em todo o período reconhecido acima.

8. Das férias e do descanso semanal - RECURSO DO INSS E DO AUTOR.

Não há razão para considerar no cômputo do período de atividade especial apenas os dias
trabalhados, acrescidos de 1/6 a título de descanso semanal remunerado, como fez a sentença.
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É que, conforme § 22, I, do art. 32 do Decreto nº 3.048/99, considera-se período contributivo
para o empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso: o conjunto de meses em que
houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada
sujeita a filiação obrigatória ao regime de que trata este Regulamento (g.n.).

Além disso, consta da Instrução Normativa INSS/PRES 77/2015, a respeito da comprovação
do tempo de contribuição do segurado trabalhador avulso portuário e não portuário, em seu
art. 16, § 2º, que o período a ser certificado deverá ser aquele em que, efetivamente, o
segurado trabalhador avulso portuário e não portuário tenha exercido atividade,
computando-se como mês integral aquele que constar da documentação apresentada,
excluídos aqueles em que, embora o segurado estivesse à disposição do órgão de gestão de
mão de obra ou do sindicato da categoria, não tenha havido exercício de atividade (g.n.).

Da mesma forma, em virtude das peculiaridades que reservam os trabalhadores avulsos em
seu labor, não deve ser acrescido os períodos contados como férias.

9. Do erro material na sentença reconhecido de ofício.

Constato de ofício um erro material presente na sentença impugnada, pois, na página 6,
Evento 42 – SENT46, o juízo a quo reconheceu os períodos de 06/03/1997 a 31/05/1997 e
01/08/1997 a 01/10/1997 como especiais, contudo, houve erro material  ao não colocá-los no
dispositivo.

Dessa forma, aos períodos acima descritos também deve ser atribuído à especialidade.

10.  Do tempo de contribuição.

O INSS considerou como especiais os períodos de: 31/07/1988 a 31/12/1988, 01/06/1992 a
30/06/1992, 01/01/1995 a 28/02/1995 e 01/06/1996 a 05/03/1997. Considerando todos os
períodos o autor tinha o tempo de contribuição de 25 anos, 11 meses e 5 dias (Evento 41 -
OUT21; pág. 241).

Acrescentando os períodos reconhecidos, pela via judiciária, como especiais (01/01/1989 a
31/01/1989, 01/03/1989 a 30/04/1989, 01/06/1989 a 31/10/1989, 01/01/1990 a 31/05/1991,
06/03/1997 a 31/05/1997, 01/08/1997 a 01/10/1997, 02/10/1997 a 10/04/1998, 11/07/1998 a
26/06/2002, 27/06/2002 a 07/06/2005, 18/09/2005 a 16/08/2007, 18/08/2007 a
20/11/2007, 15/02/2008 a 08/08/2009, 18/02/2010 a 03/03/2010, 01/07/2010 a 22/07/2014,
13/11/2014 a 08/09/2015 e 02/03/2016 a 01/06/2016) deve ser acrescido, ao tempo já
reconhecido pelo INSS, o total de 7 anos, 4 meses e 13 dias, conforme a tabela abaixo.

Nome: FERNANDO MARCELINO DOS SANTOS FILHO
Data
Entrada

Data
Saída

Dias
trabalhados

Coeficiente Dias
Equivalentes

a m d

01/01/1989 31/01/1989                           
31

            
0,40

                      
       12

    
-  

    
-  

   12

01/03/1989 30/04/1989                           
61

            
0,40

                             
24

    
-  

    
-  

   24

01/06/1989 31/10/1989                         
153

            
0,40

                             
61

    
-  

     
2

     -  
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01/01/1990 31/05/1991                         
516

            
0,40

                          
206

    
-  

     
6

   24

06/03/1997 31/05/1997                           
87

            
0,40

                             
35

    
-  

     
1

      5

01/08/1997 01/10/1997                           
62

            
0,40

                             
25

    
-  

    
-  

   25

02/10/1997 10/04/1998                         
191

            
0,40

                             
76

    
-  

     
2

   15

11/07/1998 26/02/2002                      
1.327

            
0,40

                          
531

     
1

     
5

   14

27/06/2002 07/06/2005                      
1.077

            
0,40

                          
431

     
1

     
2

      5

18/09/2005 16/08/2007                 
        698

            
0,40

                          
279

    
-  

     
9

      5

18/08/2007 20/11/2007                           
95

            
0,40

                             
38

    
-  

     
1

      8

15/02/2008 08/08/2009                         
541

            
0,40

                          
216

    
-  

     
7

      3

18/02/2010 03/03/2010                           
14

            
0,40

                       
        6

    
-  

    
-  

      6

01/07/2010 22/07/2014                      
1.483

            
0,40

                          
593

     
1

     
7

   15

13/11/2014 08/09/2015                         
300

   
         0,40

                          
120

    
-  

     
3

   29

02/03/2016 01/06/2016                           
92

            
0,40

                             
37

    
-  

     
1

      7

 Total:       
                 2.690

     
7

     
4

   13

Dessa forma alcança o autor o tempo total de contribuição de 33 anos, 3 meses e 18 dias, não
fazendo jus ao benefício da aposentadoria comum por tempo de contribuição.

11.       Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO INSS E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR para reformar a
sentença, no sentido de considerar como especiais os períodos de 01/01/1989 a
31/01/1989, 01/03/1989 a 30/04/1989, 01/06/1989 a 31/10/1989, 01/01/1990 a 31/05/1991,
06/03/1997 a 31/05/1997, 01/08/1997 a 01/10/1997, 02/10/1997 a 10/04/1998, 11/07/1998 a
26/06/2002, 27/06/2002 a 07/06/2005, 18/09/2005 a 16/08/2007, 18/08/2007 a
20/11/2007, 15/02/2008 a 08/08/2009, 18/02/2010 a 03/03/2010, 01/07/2010 a 22/07/2014,
13/11/2014 a 08/09/2015 e 02/03/2016 a 01/06/2016.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346191v14 e do código CRC 86e6c80b.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0031521-54.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ERIC BARCELOS RANGEL (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA PARCIALMENTE. RECURSO
DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade nos
seguintes períodos: 1.7.1982 a 31.7.1991, 1.12.1992 a 28.4.1995, 7.1.2000 a 19.9.2000,
2.4.2001 a 26.11.2003, 7.6.2004 a 30.7.2004, 2.7.2004 a 16.1.2006, 17.8.2006 a 10.2.2007,
25.4.2007 a 6.8.2007, 15.10.2007 a 3.11.2010, 3.11.2010 a 4.6.2015 e 1.6.2016 a 10.5.2017; e
concedeu o benefício de aposentadoria especial.

Alega o recorrente que:

- “No tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a alteração
quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/99 desde o ano de 2003 (período a partir do
qual há impugnação do INSS)”. 

Aduz assim que não foi utilizada a metodologia de medição de ruído exigida.

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente nocivo RUIDO:

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
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medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5);
ao passo que a NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3).

É questionado pelo INSS o período a partir de 19/11/2003.

02/07/2004 a 16/01/2006, 17/08/2006 a 10/02/2007 e 25/04/2007 a 06/08/2007

Indica os PPP’s: folhas 47/48, 45/46 e 41/42, referentes aos períodos acima, no tópico “15.4-
Intens./Conc.”, além de ruído acima do limite legal, “q=3”, ou seja, indica o uso da
metodologia da NHO 01.

Dessa forma, a tais períodos deve ser mantida a especialidade.

01/06/2016 a 10/05/2017

O PPP de folhas 20/21 em seu tópico “15.5 – Técnica Utilizada” indica a NHO 01 como
metodologia utilizada.

Também tal período é especial.

03/11/2010 a 04/06/2015

Apesar do e-mail anexado nos autos, Evento 71 – EMAIL6, não ficou comprovado de que o
mesmo foi enviado para o setor ou endereço eletrônico correto, assim, não foi comprovado
também óbice da empresa em entregar o LTCAT.

Dessa forma, tal período não é especial, pois, falta LTCAT comprovando a utilização da
norma correta, e, o PPP (Evento 1 – OUT8, página 18/19) nada diz a respeito da norma.

02/04/2001 a 26/11/2003, 07/06/2004 a 30/07/2004, 15/10/2007 a 03/11/2010

Apesar de nos PPP’s de folhas 51/52, 49/50 e 39/40 constarem ruído acima do limite legal, os
PPRA’s anexados aos autos, Evento 71 – OUT2 e OUT3 não comprovam a utilização da NR
15 ou da NHO 01, dessa forma, deve ser retirada a especialidade desses períodos, sendo feito
as seguintes ressalvas:

i. como só foi exigido metodologia específica a partir de 19/11/2003, do primeiro período
deve ser retirada a especialidade do lapso temporal de 19/11/2003 a 26/11/2003;
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ii. consta no CNIS do autor, Evento 1 – OUT6, que o período em que laborou pela
Brasbunker Participações S/A (Navegação São Miguel LTDA), ao contrário do que consta no
PPP, foi de 07/06/2004 a 01/07/2004, ressaltando-se que a partir de 02/07/2004 o autor
laborava pela Petrobras Transporte S.A – Transpreto, assim, deve ser retirada a especialidade
somente do período de 07/06/2004 a 01/07/2004;

iii. a especialidade do período de 15/10/2007 a 03/11/2010 deve ser retirada por completo.

III – Do tempo de contribuição

Com a retirada da especialidade dos períodos de 19/11/2003 a 26/11/2003, 07/06/2004 a
01/07/2004, 15/10/2007 a 03/11/2010 e 03/11/2010 a 04/06/2015, restam ao autor o tempo de
contribuição comum de 36 aos, 2 meses e 2 dias, conforme a tabela abaixo:

Nome: ERIC BARCELOS RANGEL

Data
Entrada

Data
Saída

Dias trabalhados Coeficiente Dias
Equivalentes

a m d

01/07/1982 31/07/1991                      
3.318

            
1,40

                    
4.645

  
12

     
8

  
22

28/10/1991 27/08/1992                         
305

            
1,00

                        
305

    
-  

  
10

     
1

01/12/1992 28/04/1995                         
879

            
1,40

                    
1.231

     
3

     
4

  
14

17/04/1996 16/12/1998                         
974

            
1,00

                        
974

     
2

     
8

     
1

07/01/2000 19/09/2000                         
257

            
1,40

                        
360

    
-  

  
11

  
26

02/04/2001 18/11/2003                         
961

            
1,40

                    
1.345

     
3

     
8

     
7

19/11/2003 26/11/2003                                                                                   
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8 1,00 8 -  -  8

07/06/2004 01/07/2004                           
25

            
1,00

                          
25

    
-  

    
-  

  
25

02/07/2004 16/01/2006                         
564

            
1,40

                        
790

     
2

     
1

  
30

17/08/2006 10/02/2007                         
178

            
1,40

                        
249

    
-  

     
8

     
6

25/04/2007 06/08/2007                         
104

            
1,40

                        
146

    
-  

     
4

  
24

15/10/2007 03/11/2010                      
1.116

            
1,00

                    
1.116

     
3

    
-  

  
21

04/11/2010 04/06/2015                      
1.674

            
1,00

                    
1.674

     
4

     
7

     
1

01/06/2016 25/01/2017                         
239

            
1,40

                        
335

    
-  

  
11

     
1

 Total:                   
13.203

  
36

     
2

     
2

Resta claro que como consequência da retirada da especialidade aos períodos acima referidos
o autor não faz jus a aposentadoria especial, contudo, tem direito ao benefício da
aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 25/01/2017 (Evento 1 - OUT7;
página 1).

IV – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Intime-se a APSDJ para cessar o benefício de aposentadoria especial.
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Voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para retirar a
especialidade atribuída aos períodos de 19/11/2003 a 26/11/2003, 07/06/2004 a
01/07/2004, 15/10/2007 a 03/11/2010 e 04/11/2010 a 04/06/2015, revogar o benefício de
aposentadoria especial e convertê-lo em aposentadoria por tempo de contribuição, com a
DIB no dia 25/01/2017.  

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000380702v4 e do código CRC 63f47fc9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5011674-94.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALDINETE MARIA SEZINI (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
RÉU. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DO
RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, impugnando sentença que:

“Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a:

a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 6/3/1997 a 28/2/2001 e de 4/6/2001 a
10/1/2014;

b) converter a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/161.687.979-0 em
aposentadoria especial, com efeitos retroativos a 10/1/2014, data de início do benefício.”

O recorrente, INSS requer que seja reformada a sentença no sentido de:

“In casu, na r. Sentença, o Juízo reconheceu os períodos de 6/3/1997 a 28/2/2001 e de
4/6/2001 a 10/1/2014, como trabalhados em atividade especial, o que não procede.

[...] AMBIENTE INFECTOCONGAGIOSO -EXPOSIÇÃO PERMANENTE E HABITUAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

[...] Não é possível o enquadramento por categoria profissional por analogia. Não basta a
mera anotação na CTPS. É necessário que se comprove que o segurado estava efetivamente
exposto aos agentes nocivos descritos no código 1.3.0 do Anexo I. Não obstante a legislação
não exigisse laudo técnico para o reconhecimento da atividade especial, mostra-se necessário
comprovar que a exposição aos agentes nocivos se dava de forma HABITUAL e
PERMANENTE.

Ocorre que não ficou comprovado que o trabalho do Autor nos períodos em questão foram
desenvolvidos em setores de isolamento de doenças infecto-contagiosas dos HOSPITAIS ou
AMBULATÓRIOS, conforme estabelecem os Decretos 53.831/64, 2.121/97 e 3.048/99.”

II – Fundamentação                       

II.A. Da exposição à agentes biológicos:
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Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em exposto sob qualquer
agente biológico para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o
trabalho seja “em contato com agentes biológicos infectocontagiosos.”

No PPP (Evento 1 – OUT11) apresentado pelo autor temos as seguintes informações:

Nome: Aldinete Maria Sezini Período: 01/06/1983 a 18/09/2018

Cargo: Tecnico Enfermagem Função: N/A

Empregador: Movimento de Educação Setor: Hospital
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Promocional do Espirito Santo

Descrição das atividades: Auxiliar médicos no atendimento de pacientes em emergências
ou ambulatório, preparar materiais e ministrar medicamentos, observar e atender
necessidades de pacientes, controlar limpeza dos ambientes e uso de roupas e utensílios.
Elaborar relatórios.

Fator de risco: Agente Biológico (Vírus,
bacte´rias, fungos e parasitas)

EPI Eficaz: Sim

Por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, por apresentar
EPI Eficaz, e pelos LTCAT e PPRA (Evento 1 OUT12 e OUT13) ratificarem essas
 informações, não faz jus a especialidade nesse período.

II.B. Da restituição dos valores recebidos por força da tutela antecipada

Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Intime-se a APSDJ para cessar o benefício.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para julgar
improcedente o pedido, determinando a cessação do pagamento do benefício concedido na
sentença.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000374768v3 e do código CRC cb121329.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5000860-11.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DUARTE (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
RÉU. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DO
RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, impugnando sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade no período de
01/12/1982 a 28/04/1995 por estar o autor exposto a fator de risco biológico.

O recorrente, INSS requer que seja reformada a sentença no sentido de que a nenhum período
requerido seja concedida a especialidade, alegando que:

“[...] Na espécie, em relação ao período de 01/12/1982 a 28/04/1995, acolhido na r. Sentença ,
NÃO HÁ RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS neste período. No PPP o
responsável pelos registros ambientais assina a partir de 01/01/2017, FORA do período
precitado.

[...]Ocorre que in casu não ficou comprovado que o trabalho do Autor no período em questão
foi desenvolvido em setores de isolamento de doenças infecto-contagiosas dos HOSPITAIS ou
AMBULATÓRIOS, conforme estabelecem os Decretos 53.831/64, 2.121/97 e 3.048/99. O
Autor NÃO prestava serviços de assistência médica, odontológica ou hospitalar (Código 1.3.2
do Decreto nº 53.831/64 e 1.3.4 e 2.1.3 do Decreto nº 83.080/79), tendo a função de
ZELADOR.

[...] Resta evidente que, diante da descrição do PPP, a atividade do Autor NÃO implica em
contato permanente com os agentes nocivos antes descritos.”

II – Fundamentação

II.A. Da exposição à agentes biológicos:

Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.
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O período concedido é ANTERIOR à Lei 9032/95: de 1/12/82 a 28/4/95.

O AUTOR, em contrarrazões, afirma que sua CTPS afirma que trabalhara como
ATENDENTE DE ENFERMAGEM.

O autor começou a desempenhar essa função somente em 1/6/1991 (ev.1-procadm5, pág.28).
No período anterior (desde o início do contrato, em 1/12/82) foi zelador (ev.1-procadm5,
pág.20).

Ocorre que o autor laborava não em um hospital, mas no "Asilo dos Velhos".

Nessa linha, seja como zelador, seja como atendente de enfermagem, o enquadramento não é
cabível.

Vejamos.

O fator de risco apontado foram Agentes Biológicos (vírus, bactérias, parasitas, fungos
perfurocortantes).

Segundo o Decreto 83.080/1979 - vigente ao tempo do contrato de trabalho - os agentes
biológicos que viabilizavam o enquadramento eram correlacionados a "Trabalhos
permanentes expostos ao contato com animais doentes ou materiais infecto-contagiantes
(atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos, veterinários,
enfermeiros e técnicos de laboratório)." (item 1.3.2 do Decreto 83.080/79).

Por sua vez, o referido item 2.1.3 do Decreto 83.080/79 tem a seguinte dicção:

MEDICINA-ODONTOLOGIA-FARMÁCIA E BIOQUÍMICA-ENFERMAGEM-VETERINÁRIA

Médicos (expostos aos agentes nocivos

- Código 1.3.0 do Anexo I).

Médicos-anatomopatologistas ou histopatologistas.

Médicos-toxicologistas.

Médicos-laboratoristas (patologistas).

Médicos-radiologistas ou radioterapeutas.

Técnicos de raio x.

Técnicos de laboratório de anatomopatologia ou histopatologia.

Farmacêuticos-toxicologistas e bioquímicos.

Técnicos de laboratório de gabinete de necropsia.

Técnicos de anatomia.
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Dentistas (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0 do Anexo I).

Enfermeiros (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0 do Anexo I).

Médicos-veterinários (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0 do Anexo I).

Nota-se que o enquadramento pela atividade e pela exposição a agente nocivo estava
diretamente correlacionado ao trabalho no interior de hospitais, laboratórios ou setores de
necrópsia.

Não há como equiparar um asilo de velhos a tais situações.

O enquadramento não é viável.

O recurso deve ser provido.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para considerar
COMUM o período de 01/12/1982 a 28/04/1995.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000367468v4 e do código CRC 688a0fe2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5000449-68.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JANINHA MARIA CRISPIM DA SILVA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO RÉU.
AGENTES BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, impugnando sentença que a
condenou nos seguintes termos:

“Do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo
com resolução de mérito:

1. ACOLHO O PEDIDO de condenação do INSS na obrigação de averbar o trabalho
ESPECIAL exercido pela reuerente no período de 01/10/1992 a 16/05/2017.

2. ACOLHO O PEDIDO de condenação do INSS na obrigação de IMPLANTAR o benefício de
APOSENTADORIA ESPECIAL (CRFB/88, art. 201, § 1º) [NB 180.252.305-4, DER de
16/05/2017], com Data de Início de Benefício fixada em 16/05/2017 [DER, porquanto nesse
dia a autora já reunira todos os requisitos para a obtenção do benefício requerido], Data de
Início de Pagamento (DIP) na data desta sentença e renda mensal de 100% do salário-de-
benefício.

3. ACOLHO O PEDIDO de condenação do INSS na obrigação de pagar os atrasados,
observado que o montante (principal, atualizado monetariamente, e juros de mora) das
prestações ou diferenças já vencidas na data do ajuizamento desta ação (30/06/2018) não
poderá ser superior a 60 salários-mínimos, calculados no mesmo marco (Lei n. 10.259/2001,
art. 3º).”

No recurso, o INSS alega que:

“No PPP não existe qualquer menção de que a autora estivesse exposto de forma habitual e
permanente a agentes nocivos como vírus e bactérias. Vide, ademais, que os agentes contidos
no PPP – sangue e secreções – não são, per si, considerados insalubres:

[...] Portanto, haja vista a não caracterização da habitualidade e permanência, e da exposição
a agentes patogênicos nocivos à saúde, a sentença deverá ser reformada, para afastar o tempo
especial de 29/04/95 a 16/05/17, bem como a aposentadoria especial a partir deste dia.”

Dessa forma, requer a reforma e retirada da especialidade atribuída ao período de 29/04/1995
a 16/05/2017.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 264



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 289/429

5000449-68.2018.4.02.5004 500000371874 .V4 JESXGBB51459© JES7027

II – Fundamentação                       

II.A. Da exposição à agentes biológicos:

Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em exposto sob qualquer
agente biológico para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o
trabalho seja “em contato com agentes biológicos infectocontagiosos.”

No PPP (Evento 1 – PPP5) apresentado pelo autor temos as seguintes informações:

Nome: Janinha Maria Crispim da Silva Período: 01/10/1992 a 31/12/2003;
01/01/2004 a 31/08/2008; e 01/09/2008 em
diante
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Cargo: Aux. Enfermagem (01/10/1992 a
31/12/2003); Téc. Enfermagem
(01/01/2004 a 31/08/2008); Enfermeiro
(01/09/2008 em diante)

Função: Aux. Enfermagem (01/10/1992 a
31/12/2003); Téc. Enfermagem
(01/01/2004 a 31/08/2008); Enfermeiro
(01/09/2008 em diante)

Empregador: Fundação Beneficente Rio
Doce

Setor: Enfermagem

Descrição das atividades:  - Aferir sinais vitais; Administrar medicamentos; Realizar a
higiene oral do paciente; Realizar curativos e punção venosa; Acompanhar pacientes em
exames (01/10/1992 a 31/12/2003 e 01/01/2004 a 31/08/2008);

- Prestar assistência aos pacientes graves; Realizar procedimentos como sondagem
nasogástrica, vesical, punção venosa, instalação de hidratação venosa, monitorização
cardícaca, capuz de oxigênio, oxímetro de pulso, entre outros; Realizar curativos
especiais; Fazer aspiração de secreções; Participar da instalação do cateter de PAM
(Pressão Arterial Média); Realizar mensuração da PVC (Pressão Venosa Central); Fazer
troca de curativos de drenagem torácica; Fazer administração de medicamentos especiais;
Fazer a instalação e preparo de unidades de internação com materiais especiais,
respiradores, oximetria, monitorização não invasiva e invasiva (PAM e PVC); Prestar
assistência às gestantes de risco habitual e alto risco e também ao recém nascido de baixo
peso e prematuro; Realizar instalação de Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) em
recém nascido (01/09/2008 em diante).

Fator de risco: Agente Biológico (Sangue e
Secreções)

EPI Eficaz: -

Por não comprovar o autor exposição, habitual e permanente, a agente biológico
infectocontagioso não faz jus a especialidade o período de 29/04/1995 a 16/05/2017.

Dessa forma, a parte autora não mais faz jus ao benefício de aposentadoria concedido.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Intime-se a APSDJ para cessar o benefício.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para revogar a
especialidade concedida ao período de 29/04/1995 a 16/05/2017 e também revogar a
concessão do benefício de aposentadoria.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371874v4 e do código CRC c15c004f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
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RECURSO CÍVEL Nº 0107817-26.2015.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WALTER PEREIRA DE SOUSA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FRIO.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. MANUTENÇÃO DA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, FIXADO NA
SENTENÇA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte RÉ, INSS, impugnando sentença que:

“Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta de interesse
de agir quanto ao reconhecimento da especialidade do período de 01/08/1982 a 16/09/1987,
nos termos do art. 485, VI, do novo CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do
NCPC e condeno o Réu a:

a) AVERBAR em nome do Autor, como tempo especial os períodos de 03/05/1976 a
28/02/1977, 01/03/1977 a 31/07/1982 e 01/02/1991 a 15/12/1995, bem como a CONCEDER
ao Sr. WALTER PEREIRA DE SOUSA, o benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo
de Contribuição, a contar da data da citação neste feito, pagando-lhe a contar deste momento
os valores devidos com os acréscimos legais.

b) PAGAR, após o trânsito em julgado, as parcelas vencidas, devidas desde a DER.”

Alega o recorrente que:

- “O período de trabalho da parte autora de 01/02/91 a 15/12/95 não merece ser considerado
como tendo sido de atividades especiais. Isso porque o PPP apresentado revela que havia a
utilização de EPI eficaz quanto ao agente nocivo frio”

- “Como se observa nos autos, o período de 01/08/82 a 16/09/87 já havia sido considerado de
atividade especial administrativamente, resultando em tempo total de 32 anos, 1 mês e 1 dia,
mas foi computado novamente como tempo especial na tabela constante na sentença, o que
demanda sua reforma.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Da exposição ao agentes nocivo frio:
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Consta no PPP (Evento 1 – OUT7, páginas 1/2) da parte autora que:

- 01/02/1991 a 28/02/1995: trabalhou no setor de vendas, no cargo “ajudante entregador e
cobrador” e função “ajudante entregador e cobrador”, com a descrição de atividade “suas
atividades consistem em acompanhar o motorista do caminhão baú frigorífico. Fazendo
entrega na capital e interior, onde entregava os produtos aos clientes das empresas. Entra no
baú frigorífico para fazer a separação e entrega retirada dos produtos”;

- 01/03/1995 a 15/02/1995: trabalhou no setor de logística, no cargo “ajudante de armazem” e
função “ajudante de armazem”, com a descrição de atividade “como ajudante de armazém
executar serviços no armazém, efetuando carga ou descarga de produtos nos veículos,
movimentando produtos das plataformas até as câmaras, separação de caixas com problemas,
bem como arrumar e empilhar produtos”;

Depreende-se ainda do mesmo que estava exposto ao agente nocivo físico “Frio” em
intensidade “-18°C”, possuindo EPI Eficaz.

Conclui-se do PPP, mais especificamente pela descrição das atividades, que a exposição do
autor ao agente nocivo não era habitual, mas ocasional.

Com efeito, esporadicamente o autor tinha de entrar no caminhão frigorífico para carregar e
descarregar os produtos. 

Alinh

pois, em situações casuísticas era exposto ao frio, sendo a sua normalidade não estar exposto
ao agente nocivo, dessa forma, não faz jus a especialidade.

II.B. Do bis in idem

Apesar de no dispositivo ter agido corretamente o douto juízo em sua contagem de tempo de
contribuição incorreu em erro ao incluir na mesma o período de 01/08/1982 a 16/09/1987,
pois, o mesmo período, já fora averbado como especial administrativamente - cf. ev19-out34,
página 10 (onde consta "código anexo 2.5.1 - enquadrado") - , assim, deve ser desconsiderado
a nova contagem desse período no tempo de contribuição.

III – Do tempo de contribuição.

Com a retirada da especialidade ao período de 01/02/1991 a 15/12/1995 e a retirada da dupla
contagem que fora feita ao período de 01/08/1982 a 16/09/1987, restam apenas 2 períodos
especiais, tais quais definidos no quadro contido na sentença (ev.33, págs. 16/17), quais
sejam:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
03/05/1976 28/02/1977                          302              0,40                          121      -        3    30
01/03/1977 31/07/1982                       1.979              0,40                          792       2       2       1

 Total:                          913       2       6       1
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Na carta de indeferimento de ev.19-out34, pág.15, consta que o autor tinha, até a DER
17/12/12, tempo de contribuição de 32 anos, 1 mês e 1 dia; e que lhe era necessário ter
atingido 33 anos, 5 meses e 25 dias até a referida DER (cf. incidência do pedágio da EC
20/98).

Mesmo com a exclusão de um período como especial e a exclusão da contagem em dobro
referida, são mantidos os 2 períodos contidos no quadro acima, a partir dos quais o autor
logrou obter acréscimo de 2 anos 6 meses e 1 dia.

Pelo exposto, o autor atingiu, até a DER 17/12/12, o período de trabalho de 34 anos, 7 meses
e 2 dias; de modo que ultrapassou os  33 anos, 5 meses e 25 dias exigidos pelo INSS (cf.
pedágio da EC 20/98) até a referida DER.

Logo, o autor fas jus à manutenção do benefício concedido na sentença.

IV – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para considerar
COMUM o período de 01/01/02/1991 a 15/12/1995, eliminar a dupla contagem do
período de 01/08/1982 a 16/09/1987 e revogar o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição. Contudo, fica o INSS obrigado a: (i) averbar como especiais os dois
períodos indicados no item III supra: (ii) considerar que o autor cumpriu, até a DER
17/12/2012, o total de 34 anos, 7 meses e 2 dias de tempo de contribução; (iii) manter a
concessão da aposentadoria determinada na sentença, tendo por base o tempo de
contribuição acima exposto.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377388v9 e do código CRC ef88d56f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 266



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 295/429

5000128-39.2018.4.02.5002 500000350166 .V5 JESXGBB51459© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5000128-39.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE HUMBERTO NEVES (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO E
HIDROCARBONETOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade nos
seguintes períodos: 04/02/2003 a 02/05/2007 e 01/07/2011 a 27/07/2017.

Alega o recorrente que:

- “Na espécie, em relação aos períodos de 04/02/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 04/01/2004,
02/07/2005 a 10/08/2006, acolhido na r. Sentença, NÃO HÁ RESPONSÁVEL PELOS
REGISTROS AMBIENTAIS.”

- “No que concerne ao fator de risco HIDROCARBONETO, acolhido na r. Sentença para os
períodos de 04/02/2003 a 02/05/2007 e 01/07/2011 a 27/07/2017, NÃO há elementos técnicos
para o enquadramento. [...]A expressão genérica “hidrocarbonetos” contida no PPP, dentro
do período de vigência dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (alterado pelo Decreto nº 3.265/99),
NÃO caracteriza atividade especial, visto que NÃO há a concentração, ou seja, NÃO SE
ADOTOU O CRITÉRIO QUANTITATIVO, como exige a legislação previdenciária a partir de
29/11/1999.”

- “No que tange ao agente nocivo RUÍDO, o s PPP's NÃO apresentam as medidas do ruído
obtidas durante a jornada de trabalho. NÃO se forneceu a MEMÓRIA DE CÁLCULO ou
HISTOGRAMA das medições realizadas em toda a jornada de trabalho; efetuando,
erroneamente, MEDIÇÃO ÚNICA DE NÍVEL de pressão sonora, não comprovando a
exigência legal de permanência. [...] Na hipótese,o nível de ruído apurado NÃO está expresso
em NEN a partir de 01 de janeiro de 2004. Para os demais ag entes nocivos NÃO há elementos
técnicos caracterizadores de atividade especial. Em relação ao período de 04/02/2003 a
31/12/2003, o nível de pressão sonora (RUÍDO) está ABAIXO do limite de tolerância.”

- “Ademais, o PPP da empresa DATERRA TERRAPLANAGEM E TRANPORTES LTDA ME
tem como data limite (data de emissão) 29/09/2016, NÃO abarcando período até 27/07/2017,
como fixado na r. Sentença.”

Dessa forma requer a reforma in totum da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:
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“[...] Verifico, de início, que não há controvérsia quanto aos vínculos laborativos do autor. A
questão posta em debate cinge-se em se perquirir se o demandante, de fato, como afirmado em
sua inicial, exerceu atividades em condições especiais não reconhecidas pelo réu de forma a
possibilitar-lhe coligir tempo de contribuição suficiente a inativação pleiteada.

No que se refere aos períodos de 04/02/2003 a 02/05/2007 e 01/07/2011 a 27/07/2017, atestam
os Perfis Profissiográficos Previdenciários (doc. 04, fls. 11/12 e 24/26), que o autor esteve
exposto aos agentes nocivos ruído e hidrocarbonetos aromáticos (sem EPI eficaz), previsto na
legislação então vigente, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, de
maneira insalubre. Reconheço, portanto, o caráter especial dos referidos tempos de serviço,
devendo ser os mesmos devidamente considerados especiais. Frise-se que o reconhecimento da
especialidade por exposição a apenas um agente torna desnecessária a análise quanto aos
demais, caso haja atesto plúrimo de exposição. 

No que tange aos períodos de 21/09/1992 a 03/11/1993, 20/11/1998 a 01/07/1999 e 12/11/2007
a 30/06/2011, não vislumbro nos autos suporte probatório apto à formação do convencimento
judicial de que o segurado empreendesse diariamente atividades em condições ambientais de
trabalho insalubres, penosas, inseguras ou perigosas, razões pelas quais entendo que o
períodos em comento devem ser computado apenas como tempo de serviço comum, não
especial.

Com efeito, apesar de ter sido apresentado nos autos o PPP (doc. 04, fls. 09/12 e 24/26)
informando da exposição ao agente nocivo ruído, verifico que nos períodos mencionados não
havia responsável técnico pelos registros ambientais, o que obsta o enquadramento. Quanto ao
intervalo de 20/11/1998 a 01/07/1999 vê-se ainda que o nível de  ruído atestado era inferior ao
considerado prejudicial à saúde conforme legislação à época. Tais constatações impedem o
enquadramento dos períodos como especiais, devendo os mesmos serem considerados comuns.

[...] Do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para averbar nos assentos do autor JOSÉ HUMBERTO
NEVES, CPF 648.865.497-72 os períodos especiais reconhecidos nesta sentença – 04/02/2003
a 02/05/2007 e 01/07/2011 a 27/07/2017.”

II.B. Do agente ruído (04/02/2003 a 02/05/2007):

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.
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Nessa linha, o recurso do INSS não deve ser acolhido.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5);
ao passo que a NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3).

Do PPP (Evento 1 – PROCADM3; pág. 12) referente ao período de 04/02/2003 a 02/05/2007,
constam as seguintes informações:

Nome: Jose Humberto Neves Período: 04/02/2003 a 02/05/2007

Cargo: Mecânico de Trator Função: Mecânico de Trator

Empregador: Agropecuaria Carvalho Britto
S.A.

Setor: Manutenção

Descrição das atividades: Executa a manutenção preventiva e corretiva em máquinas e
equipamentos e em tratores e dispositivos mecânicos em geral montando e desmontando
os equipamentos, substituído peças, testando e fazendo ajustes e regulagens convenientes,
de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente

Fator de risco: Agente Físico - Ruído Intensidade: 91,7 dB

Referente à alegação da parte recorrente de que o PPP não possui em determinados períodos
(04/02/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 04/01/2004, 02/07/2005 a 10/08/2006) responsável
pelos registros ambientais, o mesmo não merece prosperar, pois, nos períodos imediatamente
anteriores e posteriores o PPP comprova que a empresa possuía responsável.

Já em relação à norma/metodologia utilizada, os histogramas (Evento 1 – PROCADM 3;
págs. 15/22) presentes nos autos comprovam que foi utilizada a NR 15, em especial a
informação constante no quadro de página 22, no campo “taxa de troca – 5dB”. Tal taxa
corresponde ao “q” da NR15.

Conclusão: no período concedido houve observância dos parâmetros indicados na tese adotda
pela TNU no julgamento do Tema 174.

Assim, resta claro a utilização que no período de 04/02/2003 a 02/05/2007 o autor esteve
exposto a ruído acima do limite legal, sendo esse período então especial.

II.C. Do agente hidrocarboneto (01/07/2011 a 27/07/2017):
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Do PPP (Evento 1 – PROCADM3; pág 24/25) juntado nos autos referente ao período de
01/07/2011 a 27/07/2017 temos a seguintes informações:

Nome: Jose Humberto Neves Período: 01/07/2011 a 27/07/2017

Cargo: Mecânico de maquinas pesadas Função: --------------------------------------

Empregador: Daterra Terraplenagem e
Transportes LTDA ME

Setor: Oficina de Manutenção Mecânica

Descrição das atividades: Realiza atividades de montagens, manutenções mecânicas e
lubrificações em máquinas e equipamentos pesados (tratores esteiras, patrol, pá
carregadeiras, etc.) em ambientes de oficina e campo de forma habitual e permanente, não
ocasional e intermitente.

Fator de risco: Agente Químico –
Hidrocarbonetos aromáticos e outros
carbonos (manuseio de óleos e graxas
minerais)

EPI Eficaz: Não

O autor laborava como mecânico de manutenção em máquinas como tratores, esteiras etc;
realizava a lubricaçao e laborava em oficinas; o PPP consignou que o EPI não era eficaz.
Logo, o autor faz jus a que o período seja considerado especial.

IV – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350166v5 e do código CRC af37b791.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5000303-24.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JAIR FERRON (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte demandante o benefício previdenciário
de aposentadoria especial, com data de início (DIB) em 30/05/2017 (DER) e início do
pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

RECONHEÇO para fins previdenciários o tempo de serviço exercido pelo autor em atividade
especial nos interregnos: de 01/08/1991 a 30/05/2017.

DEIXO DE RECONHECER como especiais os seguintes períodos: de 01/08/1980 a
30/09/1980.”

Alega o recorrente que:

- “In casu, a Perícia Médica da Autarquia NÃO enquadrou nenhum período como trabalhado
em atividade especial.

Quanto aos períodos acolhidos na r. Sentença como especial pelo fator de risco
hidrocarboneto NÃO há elementos técnicos para o enquadramento.

[...] Sendo que, como precitado, APÓS a edição do Decreto nº 3.265/99, em 29/11/1999,
referidos agentes químicos NÃO são contemplados para enquadramento por exposição
qualitativa.

A expressão genérica “hidrocarbonetos” contida no PPP de fls. 37/39 dentro do período de
vigência dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (alterado pelo Decreto nº 3.265/99), NÃO
caracteriza atividade especial, visto que NÃO há a concentração, ou seja, NÃO SE ADOTOU
O CRITÉRIO QUANTITATIVO, como exige a legislação previdenciária a partir de
29/11/1999.

Portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, NÃO se caracterizando atividade
especial no período vertente, NÃO podendo prosperar a r. Sentença.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.
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II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]A parte autora pretende o reconhecimento dos seguintes lapsos de tempo onde teria
trabalhado em condições prejudiciais à saúde: de 01/08/1980 a 30/09/1980; de 01/08/1991 a
30/05/2017.

Primeiramente, com relação ao período laborado nos anos de 1980, a única prova
apresentada pelo demandante foi a cópia de sua CTPS, a qual se mostra insuficiente para os
fins destinados.

No documento em questão, consta apenas quer o autor laborado como marceneiro, porém,
para o reconhecimento da atividade especial e eventual enquadramento da categoria
profissional, caberia ao demandante obter, junto ao empregador, documentos ou formulários
outros que trouxessem ao processo dados mais precisos sobre a profissão desempenhada.

Como está nos autos, o presente pedido deve ser julgado improcedente.

Passar-se-á, neste momento, à análise do período entre 1991 e 2017, quando o demandante
laborou junto à empresa Auto Posto Gotardo Ltda.

A prova para esse período realizou-se por meio de PPP emitido pelo empregador, no qual
consta que o autor laborava em contato permanente com hidrocarbonetos aromáticos.

Desta feita, pouco importa a quantidade dos agentes químicos em contato com o segurado
durante toda a jornada de trabalho. Não há para ele faixa de segurança na exposição. Tendo
havido o contato, a atividade será prejudicial à saúde.

A título de esclarecimento, a quantidade hidrocarbonetos influencia no nível de insalubridade
da atividade, informação afeta ao Direito do Trabalho somente (vide a Norma
Regulamentadora nº 15).

Os laudos apresentados não deixam dúvidas quanto ao efetivo contato do autor com tais
produtos químicos de reconhecido dano à saúde. Assim o único entendimento possível é a
consideração desse período como especial para fins previdenciários.”

Do PPP (Evento 1 – PROCADM3; pág. 12) referente ao período de 04/02/2003 a 02/05/2007,
constam as seguintes informações:

II.B. Do agente hidrocarboneto e a relação com a função de frentista:

Em relação à atividade de frentista, a TNU, ao julgar o PEDILEF 50095223720124047003,
firmou a seguinte orientação: “não há presunção legal de periculosidade da atividade de
frentista e possível o reconhecimento da especialidade e consequente conversão para tempo
comum, desde que comprovado por formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo
técnico (a partir do Decreto nº 2.172/97 de 5/3/97)”.

Sendo assim, a partir da vigência do Decreto nº 2.172/1997, tornou-se necessária a
comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos por meio de laudo técnico ou PPP.
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Ocorre que a simples exposição ao agente químico benzeno já configura pressuposto hábil ao
reconhecimento da especialidade da função exercida.

Com efeito, em se tratando de um agente reconhecidamente cancerígeno, é irrelevante a
eventual existência de EPI classificado como eficaz para fins de qualificação do tempo
trabalhado como especial.

Nos termos do § 4º do artigo 68 do Decreto 3.048/99, “A presença no ambiente de trabalho,
com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.”

Os agentes “reconhecidamente cancerígenos” de que fala o § 4º do art. 68 do Decreto nº
3048/99 (com a redação dada pelo Decreto 8.123/13) são aqueles relacionados como tal na
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, ou LINACH, que foi publicada na
Portaria Interministerial nº 9, de 07/10/2014 (Diário Oficial da União de 08/10/14, págs.
140/142). A referida LINACH contém um anexo no qual o Grupo 1 indica os “agentes
confirmados como carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2A relaciona os “agentes
provavelmente carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2B relaciona os “agentes
possivelmente carcinogênicos para humanos”.

Em suma, os agentes reconhecidamente cancerígenos referidos na nova redação do § 4º do
art. 68 do Dec. 3.048/99 são os que constam no Grupo 1 da LINACH.

A LINACH afirma que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para
humanos.

Os frentistas de postos de gasolina estão expostos a benzeno. Houve, ainda que de forma
indireta, o reconhecimento administrativo desse fato por parte do Ministério do Trabalho e
Previdência Social (MTPS).

Com efeito, o referido ministério editou a Portaria MTPS nº 1.109, de 21/9/2016, a qual teve
por finalidade “Aprovar o Anexo 2 - Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora nº 9, aprovada pela
Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta Portaria.”

O item 1.1.1 da referida Portaria MTPS nº 1.109/2016 define “Postos Revendedores de
Combustíveis” do seguinte modo: “1.1.1 Para fins deste anexo, consideram-se Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em
terra firme que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo
dos veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO.”

Ou seja, de acordo com a definição dada pela portaria, em qualquer posto de abastecimento de
combustíveis haverá exposição a benzeno.

Conclusão: todo o tempo laborado na função de frentista deve ser considerado como especial.

Do PPP (Evento 1 – ANEXO5) juntado nos autos temos a seguintes informações:
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01/08/1991 a 14/11/2000

O PPP informa que o autor laborou na função de frentista. Logo, faz jus àa que o período seja
considerado especial.

18/06/2001 a 05/03/2015

O autor estava na função de “frentista” e no setor de “abastecimento”, assim, faz jus a
especialidade nesse período.

06/03/2015 a 30/05/2017

Apesar de trabalhar na função de “chefe de pista”, trabalhou no setor de “abastecimento”; a
sua função somente inclui as atividades de supervisão e orientação além daquelas
relacionadas a função de “frentista”. Cabe ressaltar que pelo documento do empregador
(Evento 1 – ANEXO4) o autor laborou na função de frentista, assim, faz jus a especialidade
nesse período.

III – Do tempo de contribuição

Com a especialidade atribuída aos períodos de 01/06/1996 a 14/11/2000, 18/06/2001 a
05/03/2015 e 06/03/2015 a 30/05/2017 o autor não mais faz jus ao benefício de aposentadoria
especial.

Cabe ressaltar que mesmo com a reafirmação da DER até a data imediatamente anterior ao
ajuizamento o autor não alcançaria o tempo necessário para a aposentadoria especial

IV – Dispositivo

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371716v5 e do código CRC b1ddf73f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 0001528-17.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE LUIZ SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RAZÕES
DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSÉ LUIZ SOARES em face da sentença
que: 

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para AVERBAR o seguinte
período laborado em condições prejudiciais à saúde: de 01/09/2006 a 01/03/2009. Julgo
improcedentes os demais pedidos contidos na inicial. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

DEIXO DE RECONHECER como especiais todos os demais períodos constantes das fls. 02—
03 da petição inicial.”

2. Fundamentação

Nas razões do recurso (Evento 21 – OUT81) o recorrente restringe-se a meros argumentos
genéricos, inexistindo qualquer especificação ou indicação daquilo que se está impugnando na
sentença.

Resta claro que as razões do recurso encontram-se inteiramente dissociadas dos fundamentos
da sentença.

Trata-se de evidente equívoco da parte recorrente, não sendo possível conhecer do recurso,
tendo em vista o disposto no art. 1.010, II, do CPC, e o princípio da dialeticidade, segundo o
qual é necessário que se infirmem especificamente os fundamentos adotados na decisão
impugnada, declinando-se os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo
do recorrente.

3. Dispositivo

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.
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Voto no sentido de NÃO CONHEÇER DO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000368053v4 e do código CRC e75ecdef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5003673-23.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SIQUEIRA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE.
COMPROVAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO
RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSS, em face da sentença
(Evento 51 – SENT1) que:

“Ante o exposto, decido a lide da seguinte forma: a) no que se refere ao pleito de
reconhecimento da especialidade laboral havida nos períodos de 18.05.1985 a
29.07.1988, 28.07.1988 a 12.03.1991, 09.09.1992 a 12.03.1995 e de 21.12.1995 a 11.11.2014,
tendo em vista a existência de coisa julgada, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, nos moldes do art. 485, V, do CPC; b) no mais, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o mérito da postulação (art. 487, I, CPC),
apenas para, refutando expressamente os demais pleitos, condenar o INSS a reconhecer como
especiais, para todos os fins de direito, os trabalhos prestados pelo autor de 13.03.1995 a
30.11.1995 (“ABASE”) e de 12.11.2014 a 01.03.2018 (“PROSEGUR/SEGURPRO”).”

Requer o recorrente a reforma no seguinte sentido:

“Em relação aos períodos anteriores a 05/03/1997 não existe nenhuma comprovação do
efetivo exercício da atividade de vigilante armado, tendo o d. juiz sentenciante reconhecido a
especialidade apenas com base na prova testemunhal.

O simples fato do autor ora recorrido ter tido vínculos laborativos de vigilantes anotados em
sua CTPS não pode induzir que ele efetivamente trabalhava armado, pois, como
notoriamente se sabe, existem várias empresas que contratam vigilantes - terceirizados de
empresas de vigilância profissional - os quais não trabalham armados, ex. vigilantes
de escolas, clinicas médicas, supermercados, loja de departamentos, shopping center etc.

[...] Na r. Sentença, o Juízo reconheceu como tempo de serviço especial as atividades
desenvolvidas nos períodos de 12.11.2014 a 01.03.2018, na função de VIGILANTE.

A atividade de vigia/vigilante não estava prevista nos anexos dos Decretos 53.831/64 e
83.080/79, mas apenas a de GUARDA (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64).  
Desse modo, para que a atividade de vigilante possa ser enquadrada no item citado,
imprescindível a comprovação da periculosidade, como prova de porte de arma de fogo.

Ocorre que, no período posterior ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, o exercício da atividade
de guarda/vigilante DEIXOU de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições
especiais, passando a ser considerados somente os agentes classificados como químicos,
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físicos ou biológicos, ou seja, NÃO HÁ NENHUM ITEM RELATIVO A
PERICULOSIDADE.”

II. Fundamentação

II.A. A função de vigilante e a aposentadoria especial

O reconhecimento da especialidade do trabalho por enquadramento profissional no Decreto
53.831/1964 e no Anexo II do Decreto 83.080/1979 era possível antes da vigência da Lei
9.032/1995, ou seja, até 28/4/1995. Sendo assim, para comprovar o desempenho de atividade
especial bastava ao segurado evidenciar o enquadramento profissional ou demonstrar através
de prova documental (ou outros meios) que o seu ambiente de trabalho implicava exposição a
situações prejudiciais à saúde ou à integridade física. A jurisprudência majoritária indica não
haver taxatividade nas atividades profissionais previstas nos referidos quadros anexos dos
Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Com efeito, ao analisar o tema ora enfocado, a TNU fixou a
seguinte premissa: “A equiparação a categoria profissional para o enquadramento de
atividade especial, fundada que deve estar no postulado da igualdade, somente se faz possível
quando apresentados elementos que autorizem a conclusão de que a insalubridade, a
penosidade ou a periculosidade, que se entende presente por presunção na categoria
paradigma, se faz também presente na categoria que se pretende a ela igualar.” (TNU, 
PEDILEF nº 200651510118434, DJ de 25/11/2011).

Nessa linha, no que refere à atividade de vigilante, a Súmula 26 da TNU definiu que “A
atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no
item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.” (DJ de 22/6/2005).

Registre-se que, para configurar a especialidade para a função de vigilante por meio do
enquadramento por equiparação, mesmo antes da vigência da Lei 9.032/95 era necessário que
houvesse porte de arma. Nesse sentido é a súmula 10 da TRU da 4ª Região, verbis: “É
indispensável o porte de arma de fogo à equiparação da atividade de vigilante à de guarda,
elencada no item 2.5.7 do anexo III do Decreto nº 53.831/64.”  (o incidente que deu origem a
essa súmula – Incidente n. 2006.72.95.002950-3/SC – analisou caso no qual se pretendia a
conversão como especial de período trabalhado como vigilante de 27/5/1993 a 5/3/1997).

Nessa linha, a jurisprudência da TNU estava consolidada no sentido de que a atividade de
vigilante seria considerada especial – desde que houvesse porte de arma – até o advento do
decreto que regulamentou a Lei 9.032/1995, qual seja, o Decreto 2.172, de 5/3/1997. Nesse
sentido pode-se citar o que decidiu a TNU no PEDILEF 05028612120104058100 (DOU de
02/05/2014).

Ocorre que em 2015 a jurisprudência da TNU se alterou.

Como referi, antes não aceitava que a função de vigilante fosse considerada especial após
6/3/1997 (PEDILEF 05028612120104058100, de 2/5/14). Não obstante, a TNU,
interpretando recente jurisprudência do STJ, passou a aceitar que o tempo laborado como
vigilante seja considerado especial inclusive no período posterior a 5/3/1997. 
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Com efeito, na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº
50138641620114047201, a TNU novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito do
STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico, nos termos da tese que restou assim fixada: “(...)
14. Assim, entendo que esta Turma de Uniformização deve rever o seu entendimento, em
sintonia com a jurisprudência do STJ, fixando a tese de que é possível o reconhecimento de
tempo especial prestado com exposição ao agente nocivo periculosidade, na atividade de
vigilante, em data posterior a 05/03/1997, desde que laudo técnico comprove a permanente
exposição à atividade nociva. (...)” (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel. Juiz
Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).

Referido entendimento vem sendo mantido pela TNU, como se denota da seguinte decisão,
recentemente lavrada: “A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu
conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização, para: (i) reafirmar a tese de que é
possível o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição ao agente nocivo
periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior à vigência do Decreto n.
2.172/92, de 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento material equivalente)
comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de arma de fogo; e (ii)
anular o acórdão da Turma Recursal de origem, para que esta promova a adequação do
julgado de acordo com a premissa jurídica acima fixada.” (TNU. Pedido
50005473020154047000. Rel. Sérgio de Abreu Brito. Data da Decisão: 21/06/2018).

Jurisprudência da 1ª TR-ES.

No que refere ao período posterior a 5/3/97 e em face da alteração da jurisprudência da TNU
ocorrida em 2015, adotei a princípio entendimento mais restritivo do que o da TNU, somente
viabilizando o reconhecimento de atividade especial para o vigilante se PPP descrevesse que
o trabalho se dava em situação de risco anormal, como ocorreria, por exemplo, no caso de
vigilantes que trabalhassem em transportes de valores. Nesse sentido: Processo n. 0020527-
98.2016.4.02.5050/01 (1ª TR-ES, sessão de 22/11/2017). Contudo, a maioria desta 1ª TR-ES
aderiu à jurisprudência da TNU, razão pela qual passei também a curvar-me ao referido
entendimento. Nessa linha, no julgamento do Processo n.0014827-10.2017.4.02.5050/01, esta
1ª TR-ES definiu o que segue: “... O período anterior a 05/03/1997 ou mesmo posterior,
conforme jurisprudência acima, somente pode ser enquadrada como especial a atividade de
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vigilância quando essa se dá com o uso de arma de fogo – o que foi comprovado. A atividade
foi enquadrada por analogia à atividade de guarda, a qual exigia o uso de arma de fogo.
(...)” (1ª TR-ES. Processo n.0014827-10.2017.4.02.5050/01. Rel. Juiz Leonardo Lessa.
Sessão de 14/6/2018).  Ou seja, o atual entendimento da 1ª TR-ES não mais exige que se
descreva que, além do porte de arma, haja submissão a algum risco anormal.

Passei desde então a adotar o referido entendimento.

A prova do uso permanente e habitual de arma de fogo.

Observa-se que, no caso dos autos, há discussão sobre eventual impossibilidade de se
enquadrar a atividade de vigilante após 28/04/1995, data em que entrou em vigor a Lei
9.032/95.

Contudo, o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas na função de vigilante
se dá através da comprovação do permanente uso de arma de fogo por laudo técnico ou prova
material equivalente (PPP, por exemplo), sendo o período anterior ou posterior a vigência da
referida lei.

Percebe-se, então, analisando o que foi decidido em sentença e os documentos apresentados,
que o juízo a quo decidiu de forma equivocada ao não reconhecer a especialidade dos
períodos em que há informação no PPP a respeito da utilização de arma de fogo e reconhecer
a especialidade das atividades em que não houveram a referida comprovação.

O fato de que em alguns PPPs constam como “exposição a fatores de risco” o “disparo de
arma de fogo, intencional ou não”, não é capaz de caracterizar a atividade como especial, pois
não comprova o uso de arma de fogo por parte do empregado.

No caso dos autos, portanto, a sentença merece ser mantida, conforme demonstração a
seguir.

- 13/03/1995 a 30/11/1995: consta na sentença (Evento 51 – SENT1) que

 “No período laborado de 13.03.1995 a 30.11.1995, na “ABASE”, não há dúvidas de que o
trabalho exercido pelo autor envolvia o uso habitual e permanente de arma de fogo, conforme
evidenciado pela prova testemunhal colhida no processo n. 0100048-29.2015.4.025050
(Evento 3, TRASLADO2, página 12) – e aqui passível de utilização validamente como prova
emprestada (art. 372, CPC).”

Dessa forma, o uso de arma de fogo habitual e permanente resta comprovado nesse período.

- 12/11/2014 a 01/03/2018: o PPP (Evento 1 – OUT9, páginas 2/3) comprova o uso de arma
de fogo;

Dessa forma, se mantém incólume a sentença.

III. Dispositivo
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Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375202v2 e do código CRC 410ccad6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5002410-53.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO ROBERTO FRANCA SOUZA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE.
COMPROVAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO
RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 16 – SENT1)
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo como atividade
especial os períodos de 12/2/1990 a 6/9/1994, 4/4/1995 a 15/8/1996, 1º/9/1996 a 25/6/1999,
28/6/1999 a 8/3/2005, 14/9/2005 a 31/12/2015 e 15/3/2017 a 19/6/2017 e concedeu a
aposentadoria especial.

Requer o recorrente a reforma no seguinte sentido:

“Na r. Sentença, o Juízo reconheceu como tempo de serviço especial as atividades
desenvolvidas nos períodos de 12/2/1990 a 6/9/1994, 4/4/1995 a 15/8/1996, 1º/9/1996 a
25/6/1999, 28/6/1999 a 8/3/2005, 14/9/2005 a 31/12/2015 e 15/3/2017 a19/6/2017, na função
de VIGILANTE.

[...] A atividade de vigia/vigilante não estava prevista nos anexos dos Decretos 53.831/64 e
83.080/79, mas apenas a de GUARDA (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64).
Desse modo, para que a atividade de vigilante possa ser enquadrada no item citado,
imprescindível a comprovação da periculosidade, como prova de porte de arma de fogo.

[...] Ocorre que, no período posterior ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, o exercício da
atividade de guarda/vigilante DEIXOU de ser previsto como apto a gerar a contagem em
condições especiais, passando a ser considerados somente os agentes classificados como
químicos, físicos ou biológicos, ou seja, NÃO HÁ NENHUM ITEM RELATIVO A
PERICULOSIDADE.”

II. Fundamentação

II.A. A função de vigilante e a aposentadoria especial

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº
50138641620114047201, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou
a jurisprudência fixada no âmbito do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC.
A TNU entendeu que em 2013, no julgamento do PEDILEF 50136301820124047001,
interpretara restritivamente a decisão tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com
efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº 50138641620114047201 consta o que segue: “(...)
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9. Embora o leading case efetivamente versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113) não fez a restrição imaginada no PEDILEF
50136301820124047001. De outro giro, a mesma Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da
CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades perigosas, considerando como tais aquelas
que submetem o trabalhador a riscos acentuados em virtude da exposição a inflamáveis, a
explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física. Então, ao
contrário da conclusão extraída no precedente citado, a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do
que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma, pensamos que o distinguish foi feito pela TNU,
e não pelo STJ, pois há previsão expressa na CLT sobre a existência de atividades perigosas.
(...).” Concluindo o julgamento, a TNU passou a admitir que o trabalho como vigilante pode
ser qualificado como especial após 5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da
periculosidade da função, que deverá ser comprovada por meio de laudo técnico (TNU.
PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel. Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em
11/09/2015. DOU de 06/11/2015). Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de
comprovação probatória e considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a
nocividade das condições de trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento
material equivalente, (nesse sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU:
12/9/2017; Julgamento: 23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível
reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com
ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente." (STJ, 1ª Seção. Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019)

Dessa forma, sendo comprovada a periculosidade pode ser considerado
como especial o período laborado como vigilante.

No caso dos autos, portanto, a sentença merece ser mantida, conforme demonstração a
seguir.

- 12/02/1990 a 06/09/1994: declaração de sindicato (Evento 1 - PPP2; página 15) e CTPS
(Evento 1 - PPP2; página 12) comprovam o uso de arma de fogo;

- 04/04/95 a 15/08/96: declaração de sindicato (Evento 1 - PPP2; página 16) e CTPS (Evento
1 - PPP2; página 12) comprovam o uso de arma de fogo;

Quanto aos períodos acima referidos cabe ressaltar que a mera anotação da função de
vigilante na CTPS, por si só, não é bastante para comprovar que o mesmo usava arma de
fogo.

Ocorre que, no que diz respeito às empresas de vigilância em que o autor laborou
(SERVITRAN LTDA - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES e SEG - SERVIÇOS
ESPECIAL DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES S/A), aferi que a primeira,
SERVITRAN, se encontra inapta, e a segunda, SEG, se encontra baixada, quanto ao
CNPJ (a aferição foi realizada em consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp). 
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Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou em empresa
especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade há
tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso – ou
não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso de presumir
que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para
que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec.
53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é necessário o porte de arma de
fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em que o vigilante foi empregado
de empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei
9032/95, não sendo mais possível a apresentação de formulário apropriado, em face do
encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios
que integram o conjunto probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3.
Pedido de uniformização conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para adequação. (TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR.
Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado o uso de arma
de fogo nos períodos referidos.

- 01/09/96 a 25/06/99: PPP (Evento 1 - PPP2; página 22/23) indica uso de arma de fogo;

- 28/06/99 a 08/03/05: PPP (Evento 1 - PPP2; página 19/20) indica uso de arma de fogo;

- 14/09/05 a 31/12/15: PPP (Evento 1 - PPP2; página 17/18) indica uso de arma de fogo;

- 15/03/17 a 19/06/17: PPP (Evento 1 - PPP2; página 17/18) indica uso de arma de fogo;

Dessa forma, se mantém incólume a sentença.

III. Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000367950v6 e do código CRC 1d2b0bbb.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5001777-39.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARILDO PINHEIRO GOMES (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade no período
de: 12/07/1988 a 04/04/2018 e concedeu o benefício de aposentadoria especial.

Alega o recorrente que:

“ “In casu”, os Perfiis Profissiográficos Previdenciários - PPP apresentados pela Parte
Autora NÃO contêm elementos para a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos,
uma vez que não estão acompanhados de histograma ou memória de cálculos (medição única
da pressão sonora).

[...] O Autor NÃO apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, pois
o PPP não se refere à MÉDIA PONDERADA, deveria ter informado a exposição média
durante toda a jornada de trabalho, NÃO observando as determinações da Instrução
Normativa nº 77/2015,

[...] A descrição de algumas atividades desempenhadas pela parte recorrida também
demonstram que ele não estava exposto de forma habitual e permanente ao indigitado agente
insalubre.

[...] Ademais, só os períodos em que há responsável pelos registros ambientais é que em tese
poderiam ter sido considerados como tempo especial.

Portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, NÃO se justificando a concessão no
benefício enfocado, NÃO podendo prosperar a r. Sentença.[...]”

Alega ainda que o índice de correção monetária utilizado está em desconformidade.

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente nocivo RUIDO:
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Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A exigibilidade de memória escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por
força do art. 173, III, da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001.
Antes disso nenhum ato normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição
de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo.

 

Percebe-se que a necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação
antes do perfil profissiográfico previdenciário; que, por sua vez, tornou tal exigência
ultrapassada.

A instrução do requerimento administrativo objetivando a concessão de aposentadoria
especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a 28/04/1995 e anteriores a
1º/01/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III do artigo 161 da
Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data (1º/01/2004), o documento
exigível passou a ser o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), a ser elaborado pela
empresa “...de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e
cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art.178 da IN
nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/01/2004.  Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/01/04), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art.
161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos
laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o
Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de
que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico
Previdenciário), contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003,
serão dispensados os demais documentos referidos neste artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral – necessidade de
apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz sentido exigir
histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Consta no PPP juntado pela parte autora (ev.9-anexo2,pág.4; e ev.1-anexo3,pág.21) que a
norma utilizada era a NHO-01, tendo a dosimetria como técnica (tópico 15.5). Como os níveis
de ruído em todos os períodos extrapolam o limite legal, os períodos em questão devem ser
considerados especiais.

Dessa forma, a sentença será mantida.

II. B. Da correção monetária

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro
lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O julgamento desses
embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a
conclusão do julgamento nos seguintes termos:

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos.

Pelo exposto, no ponto enfocado o recurso do INSS deve ser desprovido.

III – Dispositivo
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Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000364026v4 e do código CRC d32006bf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5001550-15.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DANIEL PROCOPIO NETO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que :

“Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, para condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria especial em
favor da parte autora, com DIB na DER (03/11/2016), e DIP na presente data, e pagar-lhe as
prestações vencidas, após o trânsito em julgado, considerando o tempo total de 25 anos e 22
dias.”

Alega o recorrente que:

“Trata-se de sentença que reconheceu, dentre outros períodos, o direito ao enquadramento dos
seguintes períodos, ora impugnados: 02/03/1998 a 16/05/2002 e 17/05/2002 a 21/07/2004, por
exposição ao agente nocivo ruído.

No entanto, a r. sentença merece reforma, uma vez que não existe prova documental que
embase o reconhecimento dos referidos períodos como especiais.

De fato, não existe qualquer comprovação de exposição à agentes nocivos nos períodos
compreendidos entre 02/03/1998 a 16/05/2002 e 17/05/2002 a 21/07/2004, notadamente
porque o PPP apresentado nos autos encontra-se incompleto e sequer indica a exposição a
agentes nocivos ou mesmo quais seriam os responsáveis pela monitoração ambiental.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente nocivo RUIDO:

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
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profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

Nessa linha, o recurso do INSS não deve ser acolhido. 

Com efeito, nos dois períodos impugnados no recurso há no PPP a informação de que a
norma utilizada foi a NHO1; e a técnica utilizada foi a dosimetria (ev.24-procadm3,
págs.33/34).

III – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381380v4 e do código CRC 5d7a9ad1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001076-81.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OSCAR FELIZARDO DA ROCHA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. VIGILANTE. COMPROVAÇÃO DO PORTE DE
ARMA DE FOGO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSS, em face da sentença
(Evento 34 – SENT1) que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo
como atividade especial os períodos de 24/04/1984 a 02/09/1996, 01/07/1997 a 01/06/2002 e
10/06/2002 a 11/12/2013 e concedeu a aposentadoria especial.

Requer o recorrente a reforma no seguinte sentido:

“Na r. Sentença, o Juízo reconheceu como tempo de serviço especial as atividades
desenvolvidas nos períodos de 1º/7/1997 a 1º/6/2002 e 10/6/2002 a 11/12/2013, na função de
VIGILANTE.

A atividade de vigia/vigilante não estava prevista nos anexos dos Decretos 53.831/64 e
83.080/79, mas apenas a de GUARDA (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64).
Desse modo, para que a atividade de vigilante possa ser enquadrada no item citado,
imprescindível a comprovação da periculosidade, como prova de porte de arma de fogo.

Ocorre que, no período posterior ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, o exercício da atividade
de guarda/vigilante DEIXOU de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições
especiais, passando a ser considerados somente os agentes classificados como químicos,
físicos ou biológicos, ou seja, NÃO HÁ NENHUM ITEM RELATIVO A PERICULOSIDADE.”

Cabe aqui ressaltar que o trecho abaixo não faz referência a esses autos, assim, não será
analisado:

“No caso, os formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PROCADM2-3, evento 3)
indicam que o autor exerceu suas atividades na empresa Hering S/A Brinquedos e
Instrumentos Musicais e que trabalhou na atividade de auxiliar mecânico ajustador e
ferramenteiro II. Indica, ainda, que na atividade profissional o autor estava exposto a ruído e
óleos e graxas.

Descabe o reconhecimento da especialidade do período em enfoque, pois os documentos
apresentados, formulários previdenciários, não são hábeis a demonstrar os fatos noticiados.
Isto porque, muito embora a exposição a produtos químicos, no período em enfoque, poderia
ser comprovada através de formulário previdenciário, o documento apresentado pelo autor
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descumpre requisito formal importante, qual seja, a assinatura de representante da empresa,
perdendo, por isso, sua eficácia probatória. Constato que o documento PROCADM3 (evento
3) foi assinado por presidente de sindicato, que não possui atribuição legal para firmá-lo,
tampouco conhecimento do ambiente de trabalho do segurado.”

II. Fundamentação

II.A. A função de vigilante e a aposentadoria especial

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº
50138641620114047201, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou
a jurisprudência fixada no âmbito do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC.
A TNU entendeu que em 2013, no julgamento do PEDILEF 50136301820124047001,
interpretara restritivamente a decisão tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com
efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº 50138641620114047201 consta o que segue: “(...)
9. Embora o leading case efetivamente versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113) não fez a restrição imaginada no PEDILEF
50136301820124047001. De outro giro, a mesma Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da
CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades perigosas, considerando como tais aquelas
que submetem o trabalhador a riscos acentuados em virtude da exposição a inflamáveis, a
explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física. Então, ao
contrário da conclusão extraída no precedente citado, a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do
que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma, pensamos que o distinguish foi feito pela TNU,
e não pelo STJ, pois há previsão expressa na CLT sobre a existência de atividades perigosas.
(...).” Concluindo o julgamento, a TNU passou a admitir que o trabalho como vigilante pode
ser qualificado como especial após 5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da
periculosidade da função, que deverá ser comprovada por meio de laudo técnico (TNU.
PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel. Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em
11/09/2015. DOU de 06/11/2015). Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de
comprovação probatória e considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a
nocividade das condições de trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento
material equivalente, (nesse sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU:
12/9/2017; Julgamento: 23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível
reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com
ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente." (STJ, 1ª Seção. Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019)

Dessa forma, sendo comprovada a periculosidade pode ser considerado
como especial o período laborado como vigilante.

No caso dos autos, portanto, a sentença merece ser mantida, conforme demonstração a
seguir.

- 01/07/1997 a 01/06/2002: a declaração do sindicato (Evento 1 – PPP8, página 5), CTPS
(Evento 1 – CTPS5) e a prova testemunhal produzida (Evento 32) comprovam o uso de arma
de fogo.
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Cabe ressaltar que as testemunhas foram unânimes em dizer que o autor utilizava arma de
fogo;

- 10/06/2002 a 11/12/2013: o PPP (Evento 1 – PPP8, página 3 e 4) comprova o uso de arma
de fogo;

Dessa forma, se mantém incólume a sentença.

III. Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000369498v5 e do código CRC 816cab29.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 0008303-57.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILMAR GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU
 DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que a
condenou a "... averbar nos assentos do autor GILMAR GONÇALVES PEREIRA, CPF
832.982.157-91 o tempo rural – 15/03/1976 a 30/05/1988 (sem indenização) e os períodos
especiais convertidos em comum reconhecidos nesta sentença - 22/06/1988 a 10/01/1989,
01/02/1989 a 22/03/1989, 05/07/1993 a 20/03/1996, 03/02/1997 a 05/03/1997, 19/11/2003 a
26/08/2005, 02/05/2010 a 01/12/2014, com o tempo total de 41 anos, 01 mês e 01 dia." A
sentença também condenou o INSS no "...pagamento dos valores atrasados, sendo certo que
a Data do Início do Benefício (DIB) será em 14/06/2017 (data do requerimento
administrativo), e a DIP - Data do Início do Pagamento na presente data.”

Alega o recorrente o que segue:

 “No que concerne ao agente nocivo RUÍDO, a jurisprudência dominante no âmbito do STJ é
de que a regulação do tempo de serviço do segurado dá-se por meio da legislação vigente à
época em que o serviço foi prestado, sendo imperioso que, durante a vigência do Decreto nº
2.172/1997 - 05/03/1997 a 18.11.2003 -, seja considerado como tempo de serviço especial
apenas aquele realizado além do limite de 90 dB de poluição sonoro previsto no referido ato
normativo.

[...] Para os períodos com exposição superior ao limite fixado na legislação, não foi
observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO). NÃO
INFORMADO O NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO - NEN, o que impossibilita aferir
se a exposição foi superior ou não ao limite legal. No tocante à metodologia de medição do
ruído , não é demasiado repetir que a alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto
3.408/99 desde o ano de 2003 (período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto
n. 4.882, de 18/11/2003, cujo art. 2º determinou:”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente nocivo RUIDO:

(1) Período posterior a 19/11/2003 (Tema 174, TNU).
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Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

19/11/2003 a 26/08/2005 – o LTCAT (Evento 47 – OUT2, páginas 48/51) comprova o uso da
NR 15 (página 50);

02/05/2010 a 01/12/2014 – o LTCAT (Evento 47 – OUT2, páginas 1/47) comprova o uso da
NR 15 (página 6).

Na página 6 do mesmo LTCAT se informa que a avaliação foi feita por meio de
audiodosímetro (dosimetria).

Conclusão: em todos os períodos concedidos houve observância dos parâmetros indicados na
tese adotda pela TNU no julgamento do Tema 174. 

Nessa linha, o recurso do INSS não deve ser acolhido.

(2) Períodos anteriores a 19/11/2003.

Quanto aos demais períodos, que são anteriores a 19/11/2003, (22/06/1988 a 10/01/1989,
01/02/1989 a 22/03/1989, 05/07/1993 a 20/03/1996, 03/02/1997 a 05/03/1997), a eles não se
aplica o que definiu a TNU no âmbito do tema 174. Quanto a tais períodos os PPP’s (Evento 1
– OUT9) comprovam a exposição acima do limite de tolerância. 

Portanto, nada há a reparar na sentença.

III – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000383212v3 e do código CRC d398f36c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5010785-43.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA SILVA DORIGO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA.TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947. RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a
averbar o labor rural exercido na condição de segurada especial no período de 03/09/1977 e
01/11/1991, bem como conceder aposentadoria por idade híbrida. Alega, em suas razões, o
que se segue: i) a regra para a concessão da aposentadoria por idade híbrida não se aplica à
parte autora, pois ela migrou do regime previdenciário rural para o regime previdenciário
urbano, pelo que não pode computar o tempo rural para fins de carência, até porque não se
trata de tempo imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria em questão; ii) no
caso, a autora abandonou as atividades rurais em 01/12/1993, perdendo sua qualidade de
segurada especial e os períodos nessa condição não podem ser computados para efeito de
carência, pois são interstícios sem contribuição previdenciária; iii) o índice de correção
monetária a ser aplicado deve ser o previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada
pela Lei nº 11.960/09. Requer o provimento do recurso, bem como a restituição dos valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural na qualidade de segurada especial no
período de 03/09/1977 e 01/11/1991 para conceder à parte autora aposentadoria por idade
híbrida, prevista no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91.

Tempo remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe
de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

A sentença está em consonância com a tese firmada pelo STJ, razão pela qual
deve ser mantida, neste ponto.
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O artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (Lei 11.960/09).

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro
lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O julgamento desses
embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a
conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos.

Pelo exposto, no ponto enfocado o recurso do INSS deve ser desprovido.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000346034v8 e do código CRC 6990d098.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 0005288-74.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO MOLINA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

O laudo médico judicial, constante no feito, elaborado pelo Dr. Frederico Lírio Nascimento
Silva, veio a confirmar as alegações constantes na inicial, no sentido de que o Demandante se
encontra incapaz PARCIAL E PERMANENTEMENTE para o trabalho. Ainda, por acosião da
perícia, atestou o expert que a moléstia incapacitante que acomete a parte autora teve início
desde a infância, o que merece ser visto com cautela. Conforme vislumbra-se da
documentação médica anexada, temos que a parte autora é portadora da seguintes patologia:
Visão subnormal de ambos os olhos (H542), Visão subnormal ou baixa visão é um
comprometimento da função visual que impossibilita uma visão útil para os afazeres habituais,
mesmo após tratamento. Desta feita, a incapacidade do autor é fato inconteste no caso em
comento, eis que o perito atestou que o quadro é irreversível. Ocorre que o juízo a quo, adotou
como razões de decidir que sendo incapacidade pretérita à infância, não poderia o autor
laborar como motorista desde então, julgando improcedente o benefício pretendido. Tal fato
não condiz com a realidade fática, merecendo atenção. Frisa-se que a parte autora
desenvolveu atividade como motorista, tendo diversos vínculos empregatícios, inclusive por 8
anos na última empresa, o que demostra que a incapacidade deu-se somente com o
agravamento da doença no decorrer dos anos. Excelências, não se pode concordar que a
molétia gerou a incapacidade desde a infância, tendo o autor laborado na atividade de
motorista por tantos anos.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder o auxíliodoença desde
09/01/2018. O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 621.527.954-8, de
09/01/2018, foi indeferido pelo motivo “Não constatação de incapacidade laborativa” (fl.17).
A Lei n.8.213/91 revela que o auxílio doença, não será devido ao segurado que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa
para o benefício: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral
de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o
benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento
dessa doença ou lesão. O perito nomeado pelo juízo diagnosticou ambliopia em olho esquerdo
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(CID H52.3), informou que tal alteração está presente desde a infância e atestou que “A rigor,
pela legislação de trânsito vigente e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito
(CONATRAN), o autor NUNCA esteve apto do ponto de vista oftalmológico para a realização
das atividades de MOTORISTA PROFISSIONAL”. O autor impugnou o laudo pericial (fls.73-
75). Alegou que “o perito alegou que nunca esteve apto, estando incapaz desde a infância, o
que não merece prosperar”, pois, segundo alega, já teve diversos vínculos empregatícios.
Solicitando, por fim, que o perito apontasse o início da incapacidade autoral. Antes de tudo,
de acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O médico assistente diagnostica e trata. Não
lhe cabe averiguar a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas acreditar (esta é a base
da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico nosológico e propondo o tratamento que
considere mais indicado. Já o médico perito se preocupa em buscar evidências de que a queixa
de doença incapacitante é verdadeira. Por isso, o parecer emitido pelo médico assistente não é
fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho. Além disso, conforme a CTPS de
fls.20-27, o autor se filiou ao RGPS em 01/08/1987, exercendo o cargo de ajudante de
pedreiro. Na sequencia, o autor laborou como servente, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de
entrega, e somente em 01/06/2007 passou a exercer a função de motorista comercial.
Outrossim, não encontrei nenhum laudo médico divergente do laudo pericial, sendo
desnecessários novos esclarecimentos. Assim é que, do exame conjunto dos elementos
existentes nos autos, é possível concluir que a incapacidade atestada pelo perito judicial
apresenta-se desde a infância do autor, ou seja, anteriormente ao seu ingresso no RGPS,
ocorrido em agosto/1987 (fl.20). Compete destacar que, embora o autor tenha percebido o
benefício de auxíliodoença NB 532.664.502-1 de 17/10/2008 a 07/02/2009, a patologia que
deu origem a este benefício (luxação da articulação acromioclavicular, CID S431 – fl.68),
difere da patologia aqui atestada pelo perito judicial (baixa acuidade visual grave em olho
esquerdo decorrente de Ambliopia, CID H52.3). Ainda, não há, no caderno processual,
qualquer outro elemento a comprovar que a incapacidade para o trabalho de motorista só
surgiu depois, como progressão ou agravamento da doença. Sob essa perspectiva, o autor não
faz jus aos benefícios pretendidos. 

Dispositivo 

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:        motorista (ev.1).                     

Data de nascimento:       24/6/1967                           

Grau de escolaridade: ?

2.   O perito do Juízo afirmou que o autor porta "Ambliopia em olho esquerdo"; que está
incapacitado para a função de motorista profissional, "atividade para a qual há exigência de
boa acuidade visual em ambos os olhos." (n.6); que a incapacidade é parcial e permanente (n.
7). 
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Ao ser indagado da DII, o perito respondeu: "A rigor, pela legislação de trânsito vigente e
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONATRAN), o autor NUNCA esteve apto do
ponto de vista oftalmológico para a realização das atividades de MOTORISTA
PROFISSIONAL" (n. 10).

Ante tal informação, a sentença reconheceu que havia incapacidade preexistente para a função
de motorista.

Ocorre que o autor laborou como motorista de 1/6/07 a 9/2/09; e depois de 3/8/09 até 9/2/17
(ev.1-out10); ou seja: por mais de nove anos, em duas empresas diferentes. A função laboral
anterior - auxiliar de entrega, foi encerrada há mais de 12 anos (de 1999 a 21/12/06).

Em suma: a função habitual do autor é motorista profissional; embora o perito tenha afirmado
que a incapacidade seria preexistente, o autor conseguiu habilitar-se em categoria
profissional (D) e laborar por mais de 9 anos como motorista profissional. Não posso,
dessarte, supor que a incapacidade preexistiu à filiação.

O recurso deve ser provido.

Deve ser concedido auxílio-doença, com DIB na DER 9/1/18. Após, o autor deverá ser
encaminhado à reabilitação.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o
INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA com DIB em 9/1/2018 (NB em ev.1-out8). 

Deverá o INSS encaminhar o autor para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional (TNU, Tema 177, tese 1); para tanto, o autor deverá aguardar
ser notificado pelo INSS; ficará ciente que o benefício poderá ser suspenso se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no artigo 101 da Lei 8213/91.

ANTECIPO A TUTELA. 

INTIME-SE A APSADJ para implantar o benefício em 30 dias.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371437v5 e do código CRC ee1aab34.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5003091-86.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROGERIO MAGRE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS
"... a restabelecer o auxílio-doença NB 31/621.428.585-4 desde a cessação, em
22/1/2018, mantendo o pagamento do benefício até a conclusão do programa de reabilitação
profissional."

5 - Verifica-se que ao contrário do que apontado na r. sentença recorrida, existe a
INCAPACIDADE LABORAL NECESSÁRIA para a concessão dos benefícios pleiteados na
exordial, inclusive nos períodos ali postulados, encontrando-se o Recorrente inapto para
exercer qualquer atividade laborativa de forma total e permanente, fazendo jus ao
restabelecimento do auxílio-doença desde a indevida cessação e sua conversão para
aposentadoria por invalidez, consoante pedido contido na peça de ingresso, com o pagamento
das parcelas vencidas devidamente corrigidas com os acréscimos relativos a correção
monetária a juros na forma da Lei. 6 - É certo que ao contrário do que indicado na r. sentença,
o Recorrente é portador de incapacidade laborativa de forma total e permanente na forma
indicada na exordial, fazendo jus, assim, a restabelecimento do auxilio doença desde a
cessação indevida e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, exatamente nos termos
vindicados na peça de ingresso. 7 - Conforme apontado nos autos, o Recorrente nasceu em
02/02/1979, sendo segurado obrigatório do Recorrido em face do monopólio estatal, na forma
da Lei, exercendo as atividades habituais de encarregado gera 8 - Desde o primeiro
afastamento, se submeteu a diversos exames periciais pelo Recorrido, tendo sido concedido
auxílio-doença (NB 621.428.585-4: 28/02/2017 a 22/01/2018, e NB 625.093.899-4: cessado
indevidamente em 31/01/2019). Fez pedido de prorrogação ao NB 625.093.899-4, sendo
indeferido injustamente. 9 - Os médicos servidores do Recorrido reconheceram, nos exames
periciais aos quais submeteram a parte autora, que o início da doença data de 01/06/2017 e
como início de sua incapacidade 19/12/2017. Incapacidade, aliás, total e definitiva. 10 - Ora,
as patologias incapacitantes de forma permanentes do quais é portador a parte autora são as
mesmas desde a primeira concessão: cardiológicas. 11 - Portanto, o Recorrido cessou o
benefício de forma indevida, ilícita, injusta, vez que o seu quadro de saúde não apresentou
melhora, mas, sim, piora progressiva. Sua incapacidade é total e definitiva, conforme laudos
médicos anexados aos autos com a exordial. 12 - Ademais, as patologias físicas, como:
insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, disfunção ventricular moderada e queixa
de dispneia aos esforços, hipocinesia antero-apical e apical, angioplastia coronariana com
colação de stent, dentre outras, o afligem e o torna inapto para a sua atividade habitual e
multiprofissional, de modo total e irreversível. 14 - Em razão de incapacidade total e definitiva
que o acomete, se acha inapto para exercer suas atividades habituais porque exigem plena
aptidão física e mental. 15 - Assim, a cessação do benefício se consumou de forma indevida,
injusta, ilícita, vez que, conforme assegurado em lei, o segurado em gozo de auxílio-doença
insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, tem o direito de manutenção do
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benefício até que seja dada como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe
garanta a subsistência no mesmo padrão e status, ou, quando não recuperável, ser aposentado
por invalidez, o que é o caso do Recorrente. 16 - Portanto, além do restabelecimento do
auxílio-doença desde a primeira indevida cessação, e devido ao Recorrente, ainda, que seja o
auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo
pericial aos autos. 17- Conforme demonstrado, o quadro de saúde do Recorrente apenas
piorou em relação as mesmas patologias que motivaram as concessões, o Recorrido,
insensível, fê-lo cessar de forma indevida, ilícita, injusta, pois, a parte autora permanece
inapta, com limitações e debilidades em seu quadro de saúde, de caráter permanente,
progressivo, irreversível, impedindo-a de exercer o trabalho habitual que lhe garanta a
subsistência, o que emerge em seu direito a aposentadoria por invalidez. 18 - Nesse sentido,
insta mencionar que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
reafirmou recentemente o entendimento de que, tratando-se de restabelecimento de benefício
por incapacidade decorrente da mesma doença que justificou a concessão do benefício
cancelado, fica presumido que houve continuidade do estado incapacitante. Cabe transcrever
aqui o julgado precedente do entendimento da TNU:  ...

19 - Logo, é devido além do restabelecimento desde a data desde a primeira malfadada
cessação, devendo ser reconhecida a incapacidade laboral, porquanto as patologias só pioram
a cada dia, são, progressivas, irreversíveis, atraindo a aplicação do disposto nos artigos 42 a
44 e 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, que asseguram o direito ao benefício por incapacidade a fim
de garantir a sobrevivência digna do segurado, sendo certo que se encontra em tratamento,
acometido de doenças irreversíveis, também, é devido ao Recorrente a concessão da
aposentadoria por invalidez.

...

106 - Assim sendo, merece ser reconhecida a incapacidade laboral do Recorrente, com o
provimento do presente recurso e reforma da sentença recorrida, deferindo-se integralmente
os pedidos contidos na exordial, inclusive, aqueles pedidos contidos no item 06 da inicial, com
respectivo pagamento das parcelas vencidas, conforme ali postulado.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença
desde a data da primeira cessação com sua conversão em aposentadoria por invalidez

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/621.428.585-4 no período de 4/1/2018 a 22/1/2018 e
o NB 31/625.093.899-4 no período de 24/9/2018 a 31/1/2019 (evento 4, OUT1).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou infarto agudo
do miocárdio em 2017, relatou perda de 3% do miocárdio e baixa fração de ejeção (quesito 2,
evento 17). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
encarregado geral de condomínio (quesito 7). Atestou limitação para carregar peso e realizar
esforços físicos (quesito 8). Concluiu que a incapacidade para a atividade habitual é definitiva
(quesito 12). Considerou viável a reabilitação profissional na função de porteiro,
ressalvando que o autor "exerceu muito tempo essa função, não sendo necessário nem
reabilitação profissional para execução da mesma nesse caso".

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 30).

O autor exerceu a função de porteiro no período de 2/2/2006 a 1º/8/2012 e a função de
encarregado geral em condomínio no período de 1º/2/2013 a 8/4/2018 (evento 1, CTPS4). 
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O fato de o autor já ter experiência prévia na atividade para a qual a perita sugeriu que fosse
reabilitado não afasta a necessidade de o autor ser encaminhado para o programa de
reabilitação profissional. A reabilitação profissional não visa apenas treinar o segurado para
nova ocupação. O segurado reabilitado conta com uma vantagem para se reinserir no
mercado de trabalho. O art. 93 da Lei nº 8.213/91 dispõe que a empresa com cem ou mais
empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas. Se o autor, mesmo tendo
experiência profissional como  porteiro, não passar pelo programa de reabilitação e obter o
certificado de conclusão do processo de reabilitação profissional, não poderá ser
contemplado na política de cotas, que facilitará a recolocação profissional. Competindo em
igualdade de condições com outras pessoas sem limitações funcionais, o autor não conseguirá
se reinserir no mercado de trabalho. O autor tem direito a ser beneficiado com a política de
cotas como forma de compensar a sua limitação funcional. E para se beneficiar dessa
vantagem precisa passar pelo programa de reabilitação.

A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade definitiva para a atividade habitual e
insuscetibilidade de reabilitação profissional. O primeiro requisito foi confirmado pela perita.
Já o segundo requisito, a perita não o confirmou.

As condições pessoais ainda não permitem descartar de forma absoluta a viabilidade da
reabilitação profissional. O autor, nascido em 02/02/1979, tem 40 anos de idade. Essa idade
não constitui embaraço absoluto para a reinserção no mercado de trabalho. O grau de
instrução do autor é de ensino médio incompleto (quesito 1, evento 17). O autor não
precisará frequentar curso para elevar o grau de escolaridade para ter acesso a ocupações
compatíveis com suas limitações. De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações,
publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o acesso à ocupação de porteiro (código
5174), por exemplo, só requer ensino fundamental (Classificação Brasileira de Ocupações:
CBO - 2010 - 3ª ed. Brasília: MTE, SPPE, 2010).

A reabilitação profissional deve ser tentada, podendo incluir até mesmo o remanejamento de
função dentro do mesmo condomínio com o qual mantém vínculo de emprego. 

A perita examinou o autor em 17/5/2019 (evento 10) e estimou o início da incapacidade em
19/12/2017 (quesito 10). Assim, quando o auxílio-doença foi cessado, em 22/1/2018, o autor
estava incapacitado para o trabalho. O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-
doença NB 31/621.428.585-4 desde a cessação, em 22/1/2018. Do crédito do
autor deverão ser abatidos os proventos já recebidos em razão do NB 31/625.093.899-4 no
período de 24/9/2018 a 31/1/2019.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. Deixo de
estipular a DCB, porque a incapacidade para a atividade habitual é definitiva e porque o
autor deverá ser submetido à reabilitação profissional.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer o
auxílio-doença NB 31/621.428.585-4 desde a cessação, em 22/1/2018, mantendo o pagamento
do benefício até a conclusão do programa de reabilitação profissional. Do crédito do
autor deverão ser abatidos os proventos recebidos em razão do NB 31/625.093.899-4 no
período de 24/9/2018 a 31/1/2019.

...
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Escolaridade: Ensino médio incompleto Idade: 40

Profissão: encarregado geral (ev.1); "Porteiro/ Encarregado Geral em condomínio (parte
administrativa)" (ev.17).

2.  Na inicial o autor pediu para o Juízo "restabelecer o auxílio-doença desde a data da
primeira indevida cessação, e a sua conversão para aposentadoria por invalidez" (item 6,
ev.1).

A sentença restabeleceu o benefício desde 22/1/18, que foi a 1ª cessação, tal qual informou o
próprio autor no item 1.2 da inicial.

Nesse ponto, não há interesse recursal.

Resta o pedido de aposentadoria por invalidez.

Reitero tudo quanto a sentença afirmou sobre condições pessoais (idade, escolaridade,
experiência laborativa pregressa) no sentido de que há possibilidade de reabilitação.

Em face de tudo quanto se expôs na sentença, é evidentemente prematura a conclusão no
sentido de que haveria invalidez.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa
(artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371577v3 e do código CRC 99601fcb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5002204-36.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA PAULA SOUZA MUNIZ (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou
a "... Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB
5525559842), desde a cessação indevida, com DIP na presente, somente podendo ser
cessado após a constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de
requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação;". 

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

DA DER REMOTA E DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No caso, é patente a falta de interesse de agir, tendo em vista que o benefício em tela foi
cessado há 07 anos, sem que tenha havido qualquer requerimento administrativo recente.

Nesse sentido, decidiu recentemente a eminente Juíza MICHELE MENEZES DA CUNHA, nos
autos do processo nº 0151771-95.2017.4.02.5154, em trâmite no 1º JEF de Volta Redonda:

...

Nesse diapasão, configura verdadeiro ABSURDO, que fere o direito constitucional
à AMPLA DEFESA do réu, o ajuizamento de ação requerendo o restabelecimento de
benefício cessado há XX anos. Conforme entendimento da jurisprudência acima, é evidente
que a situação fática vivida pela parte autora atualmente, momento em que é avaliada pelo
perito médico, não é a mesma de 7 anos atrás.

Como configurar conflito entre as partes, se não foi requerido o benefício quando a parte
autora estaria supostamente incapacitada?

De certo, uma vez que o requerimento é de auxílio doença, benefício essencialmente
concedido em caso de incapacidade TEMPORÁRIA, deveria ter a parte autora formulado
requerimento administrativo mais recente antes de ingressar com a presente ação judicial, a
fim de possibilitar ao réu averiguar suas condições de saúde NAQUELE MOMENTO.

Conforme pacífica jurisprudência, configura verdadeiro cerceamento de defesa o ingresso de
ação judicial quase 07 anos após o requerimento administrativo, pelo que falece à parte
autora interesse de agir na modalidade interesse-necessidade.
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De fato, o interesse de agir traduz-se no binômio necessidade/utilidade da demanda e
adequação da via eleita, conforme os ensinamentos da melhor doutrina. Perquire-se, no exame
dessa condição do exercício do direito de ação, a necessidade da intervenção judicial para o
amparo do direito subjetivo, assim como se o pedido formulado é adequado à satisfação do
interesse material contrariado.

No que tange especificamente à necessidade do provimento jurisdicional, invocam-se aqui as
palavras de Humberto Theodoro Jr., escoradas nos dizeres de Liebman e Alfredo Buzaid:

"O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através
do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse
processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para
evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais." (Curso de
Direito Processual Civil, vol. I, Editora Forense, 37ª ed., 2001, p. 52).

Portanto, se não há necessidade em obter o provimento judicial, não se configura o interesse
de agir, eis que o Estado-Juiz não pode atuar desnecessariamente, fazendo as vezes da
Autarquia Previdenciária, a quem cabe analisar pedido de benefício previdenciário,
prejudicando, inclusive, aqueles que realmente necessitam da prestação jurisdicional.

 Tais considerações, note-se, em nada ferem o direito ao livre acesso ao Judiciário
determinado na Constituição da República de 1988; na verdade realizam-no, pois o próprio
texto constitucional define que nenhuma LESÃO ou AMEAÇA A DIREITO deixará de ser
apreciada pelo poder judiciário (art. 5o inc. XXXV).

  Se não há lesão ou mesmo qualquer ameaça ao direito da parte autora, já que o benefício foi
cessado há 7 anos sem que tenha havido, posteriormente, novo pedido na via administrativa,
não há também interesse no provimento jurisdicional, e, por consequência, não há desrespeito
ao princípio constitucional mencionado.

  Dest forma, ante a flagrante ausência do interesse de agir da parte autora, identificada na
presente ação, não há como se ter análise do mérito da questão, pelo que se pugna pela
extinção do feito sem apreciação do pedido nos termos do art. 267, inc. VI do Código de
Processo Civil.

PROVIMENTO CONJUNTO Nº TRF2-PRC-2018/00003

Com efeito, em 26 de junho de 2018, foi publicado o Provimento Conjunto nº TRF2-PRC-
2018/00003, estabelecendo diretrizes à designação de perícias médicas nos processos judiciais
que envolvam benefícios previdenciários por incapacidade.

Assim, diante do grave contingenciamento da dotação inicial destinada ao plano orçamentário
de Assistência Jurídica a Pessoas Carentes no exercício de 2017, foram estabelecidas diversas
recomendações aos Juízes, dentre elas a de se verificar todos os requisitos necessários à
concessão de benefícios previdenciários por incapacidade antes da designação de perícia
médica!

Nesse cenário, importante refletir: quem paga o perito judicial? Por que pagar um médico
particular se há peritos médicos servidores públicos cuja atribuição é exatamente aquela que
se pretende transferir para o perito judicial?  

Logo, considerando-se que, como já amplamente demonstrado acima, a necessidade de
requerimento administrativo é um dos requisitos necessários para a concessão de benefício
previdenciário, referida recomendação configura mais um motivo para ser extinto o
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processo sem julgamento de mérito, PARA QUE SEJA O PERITO MÉDICO DO INSS
quem avalie a condição médica do autor, evitando, com isso, designação de perícia médica
judicial desnecessária. 

...

II - DA APLICAÇÃO DOS PARÁGRAFOS 8º E 9º DO ART. 60 DA LEI N.º 8.213/91  ... 
 Assim, requer seja modificada a sentença para o fim de fixar a DCB conforme o prazo
estimado pelo Perito Judicial para a recuperação do autor ou, na hipótese de ser entendido
que não há prazo estimado, a fixação da DCB no prazo de 120 dias, conforme disposição
expressa dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...    Assim, produzida prova pericial, a médica designada para o ato apurou que a parte
autora é portadora de depressão e ansiedade, que a incapacitam de forma total e
temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais desde 31/07/2012.

Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 08 (oito) meses para recuperação.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do CNIS juntado aos autos tem-se que a parte autora percebeu auxílio-doença entre
31/07/2012 e 15/09/2012, o que permite reconhecer o preenchimento de todos os requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao restabelecimento do benefício
previdenciário de auxílio-doença n.º 5525559842 desde a cessação indevida.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

 Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se coaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.
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Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do pedido de
prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora por perícia
administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do art. 62; cabendo ao INSS a
convocação do segurado no momento que entender oportuno.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 5525559842),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do
segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação;

...

 P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 18/03/1984 

Escolaridade: 8ª série 

Profissão: Auxiliar de serviço Geral

2. DER remota.

 No recurso o INSS alegou que "... é patente a falta de interesse de agir, tendo em vista que o
benefício em tela foi cessado há 07 anos, sem que tenha havido qualquer requerimento
administrativo recente.... Conforme entendimento da jurisprudência acima, é evidente que a
situação fática vivida pela parte autora atualmente, momento em que é avaliada pelo perito
médico, não é a mesma de 7 anos atrás."

De fato, o benefício anterior foi cessado em 2012. 

O INSS afirmou que é patente a falta de interesse de agir. Contudo, somente arguiu a
preliminar em recurso, o que aparentemente sugere que a ausência de interesse não seria tão
patente assim.
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A patologia da autora é de ordem psiquiátrica; dado este que dificulta o acesso à justiça pela
limitação de ordem cognitiva que, muita vez, impõe ao segurado.

Para além disso, a perícia reconheceu que a incapacidade já existia em 2012.

Registro que o benefício foi concedido com data de cessação pré-fixada em  15/9/12, ou seja,
por "alta programada" (ev.1-out2, pág.5); que, na ocasião (em 2012), era prevista em decreto
apenas (não em lei como, desde 2017, passou a ser), razão pela qual o STJ conheceu sua
ilegalidade (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1717405 2017.03.34094-0, FRANCISCO
FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/12/2018). 

Nesse compasso, há interesse de agir.

Não obstante, deve ser aplicada a súmula 85 do STJ.

3. DCB.

O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB. 

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na Lei
13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições
que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por
unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição
da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e
demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º
13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a
realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá
pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."

Sobre tal ponto, nas contrarrazões a autora disse o que segue:

Em resposta ao quesito de número 05 da Autora, a i. perita nomeada pelo juízo consignou que
são necessários 08 meses de tratamento para uma possível recuperação. Pois bem,
considerando a tese firmada pela TNU no julgamento do tema 164, que determina que os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente a publicação da MP nº
767/2017 devem ter a sua DCB fixada nos termos da lei, concorda com a fixação da DCB em
21/11/2019, tendo em vista que a perícia médica fora realizada em 21/03/2019 e a perita
recomendou o afastamento da Autora por oito meses a partir do exame médico pericial.

De fato, foi a estimativa feita em ev.33, n. 5.

Logo,a  DCB deve ser fixada na referida data.
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III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte,  para:

(i) reconhecer-se a prescrição quinquenal, aplicando-se o entendimento sufragado na súmula
85 do STJ;

(ii) fixar-se a DCB em 21/11/2019, tendo em vista a estimativa feita pelo perito.

INTIME-SE A APSDJ, para fazer constar a DCB aqui fixada, cessando o pagamento do
benefício na referida data.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371451v10 e do código CRC 45b0dcac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5002129-94.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA PAULA PINHEIRO BALLIANA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora. 

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II – DA AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
OU SER O RECORRIDO INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de
doenças, lesões ou invalidez, encontram-se previstos na Lei n.º 8.213, de 24 de julho de  1991,
nos arts. 42 e 59.

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, se extrai os requisitos necessários ao
gozo dos benefícios, são eles:

1. qualidade de segurado;

2. carência ao benefício: 12 (doze) contribuições mensais, se for o caso;

3. incapacidade temporária ou parcial (auxílio-doença) ou permanente e total, ou seja, que o
segurado se apresente insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez).

No caso em análise, a parte autora não comprovou judicialmente o seu enquadramento na
hipótese legal de garantia do benefício, conforme se verifica da leitura do laudo pericial.

O LAUDO APONTA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, PELO QUE INDEVIDA A
ANÁLISE DE CONDIÇÕES PESSOAIS.

Com efeito, de acordo com o art. 42 da lei de benefícios, a incapacidade que dá ensejo à
concessão da aposentadoria por invalidez deve ser total e permanente para qualquer
atividade laborativa.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.
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Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Inicialmente, registro que a parte autora dispensou a entrega do laudo complementar pelo
perito judicial, requerendo, desde já, o julgamento da presente demanda (Evento 46, PET1).

Além disso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os
demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Pois bem.

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de artrite reumatoide, que a incapacita de forma total e temporária para o
exercício de qualquer atividade laborativa desde 20/11/2017.

O perito judicial, após constatar a incapacidade temporária da parte autora para o labor,
estimou o prazo de 04 (quatro) anos para a reavaliação.

A análise detida dos autos revela a necessidade de se afastar a conclusão pericial quanto à
duração da incapacidade.

Com efeito, extrai-se do laudo judicial que a incapacidade da parte autora decorre de
progressão da doença, sendo constatada deformidade nas mãos e nos pés.

 Ademais, não há como se considerar uma incapacidade que afeta a parte autora desta
maneira e levando-se em conta o prazo estimado de 04 (quatro) anos para reavaliação, como
sendo meramente temporária.

Sendo assim, considero a incapacidade da parte autora como sendo total e definitiva.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias no
período compreendido entre 01/03/2011 e 16/04/2018, restando comprovado o atendimento
aos supracitados requisitos.

Com base nessas premissas, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 06/12/2017.

O perito judicial, em resposta ao item n.º 13 formulado pelo INSS, foi categórico ao afirmar
que a parte autora não necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades
diárias.
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Assim, in casu, a parte autora não logrou êxito em preencher os requisitos indispensáveis para
a concessão da majoração em 25% do benefício, razão em que não merece acolhimento o
referido pleito.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte
autora, desde 06/12/2017, com DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

DATA DE NASCIMENTO: 07/06/1982 

ESCOLARIDADE 2º GRAU COMPLETO 

Profissão: auxiliar administrativo.

2.   No laudo pericial, o perito identificou haver incapacidade total e temporária; e estimou o
prazo de 4 anos para fazer uma reavaliação do quadro da autora.

Tal prazo - 4 anos para reavaliar a autora. - qualifica uma incapacidade não temporária, mas
de duração indefinida. Isso porque o prazo é por demais elástico para ter sido fixado num
juízo de probabilidade. O que o perito fez foi uma conjectura: o quadro é grave, mas em
quatro anos a autora pode ser reavaliada.

Na linha do exposto, foi correta a conclusão do Juízo a quo.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371441v3 e do código CRC adf24db0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5002123-56.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Trata-se de recurso interposto em face de sentença proferida no âmbito do Juizado Especial
Federal, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pelo ora recorrente, a saber, a
concessão de benefício previdenciário por incapacidade, por entender ausente a incapacidade
com base em laudo omisso e contraditório, confeccionado em discordância com a
jurisprudência da TNU, sem analisar corretamente o tipo de atividade exercida pela parte,
completamente incompatível para quem possui doença cardíaca de natureza crônica.
Conforme se expôs na inicial, o autor possui quadro de dor crônica em coluna vertebral
(lombar), no ombro Esquerdo e joelhos, conforme demonstram os documentos médicos
anexados. Existem ainda radiografias evidenciando alterações degenerativas como:
Gonartrose + Artrose (CID: M19, M17), que é a ocorrência de artrose nos joelhos (desgaste
da cartilagem). É, para além de um simples problema no joelho, uma causa incapacitante,
devido à grande repercussão negativa gerada na mobilidade e funcionalidade do paciente.
Não obstante a doença citada, o Autor também padece de outras complicações como a
osteoporose, lesões no ombro e dores articulares (M811, M75, M25.5).     ...     Devido as
enfermidades supracitadas, o assistido não consegue pegar peso, subir e descer escadas, fazer
esforço físico, realizar as tarefas domésticas, e só consegue dormir apenas com medicamento
para controlar as dores. Para corroborar as enfermidades ortopédicas em diversas partes do
corpo do assistido, seguem trechos de laudos emitidos por médicos assistentes:     ... 
  Importante ainda dizer que a profissão antes exercida pelo Autor exigia esforços físicos em
sua operação rotineira (Ajudante de motorista, carga e descarga). E para melhor elucidar as
características de tal profissão, cabe aqui colacionar o CBO: CBO 7832: Trabalhadores de
carga e descarga de mercadorias. 7832-25 - Ajudante de motorista: ajudante de carga e
descarga de mercadoria, entregador de bebidas (ajudante de caminhão), entregador de gás
(ajudante de caminhão). Ainda quanto a competência pessoal, é bom colacionar:   ...    Desse
modo, percebe-se que o requisito da incapacidade se encontra preenchido. Os laudos juntados
pela parte são claros no sentido da manutenção da incapacidade.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença com
posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
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O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/624.447.015-3, formulado em
20/8/2018, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 1, OUT2). 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou gonartrose,
artrose, dor articular, capsulite adesiva do ombro. e osteoporose. (quesito 3, evento 21).
Afirmou que o autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de ajudante de
motorista (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

O autor impugnou o laudo pericial (evento 29). Alegou que:

A perita confirmou o  diagnóstico de de todas as doenças de que se queixa o autor (quesito 3),
mas fundamentadamente negou a manifestação de quaisquer sintomas incapacitantes (quesitos
4 e 7).

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado
comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha causado alterações
que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação. 

O autor alegou que:

Ocorre que a perita negou a existência de limitação funcional ou o risco de agravamento do
quadro clínico (quesitos 7 a 9). 

O laudo médico datado de 26/10/2018 atestou que o exame de radiografia evidenciou
gonartrose grau 2. O laudo datado de outubro/2018 relatou dor crônica na coluna
vertebral,ombro esquerdo e joelhos direito e esquerdo e concluiu que a autora estava
incapacitada para retornar ao trabalho (evento 1, OUT2). De acordo com o Enunciado nº 8 da
Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O
médico assistente diagnostica e trata. Não lhe cabe averiguar a veracidade dos fatos narrados
pelo paciente, mas acreditar (esta é a base da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico
e propondo o tratamento que considere mais indicado. Já o médico perito se preocupa em
buscar evidências de que a queixa de doença incapacitante é verdadeira. Por isso, o parecer
emitido pelo médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o
trabalho.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 281



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 350/429

5002123-56.2019.4.02.5001 500000371559 .V10 JES10672© JES7027

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado
comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha causado alterações
que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por
incapacidade (seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da
incapacidade para o trabalho.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c  o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:          Ajudante de motorista                   

Data de nascimento:          1/12/1959                        

Grau de escolaridade:  Ensino Fundamental Incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

i) 5/12/18 - ev.1-out2, p.28

ii) 26/10/18 - ev.1-out2, p.29

iii) 17/10/18 - - ev.1-out2, p.30

iv)  ev.1-out2, p. 48/54 - sem data (vários)

iv) 16/8/18 - ev.1-out2, p.55

2.   O autor recebeu auxilio-doença de 21/3/11 a 18/7/18 (ev.4-out1).  

Quanto ao fato probando, o perito do Juízo respondeu o que segue:

2-Queixa de doença ou lesão que a pessoa examinada apresenta. 

RESPOSTA: “Dor na coluna e nos joelhos”. 

3-O perito confirma alguma doença ou lesão? 

RESPOSTA: Sim. Gonartrose. Artrose. Dor articular. Capsulite adesiva do ombro.
Osteoporose
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4-Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. 

RESPOSTA: Comparece ao exame médico pericial, sem acompanhante, mostrando-se
orientado no tempo e no espaço atual. Apresenta capacidade de julgamento, interpretação e
raciocínio preservados. Apresenta-se com aparência e cuidados pessoais/higiene sem
alterações. Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas
normofonéticas, sem sopros, Freqüência cardíaca: 83 bpm, Pressão arterial: 140/90 mmHg.
Aparelho Respiratório: tórax atípico, sem abaulamentos ou retrações, murmúrio vesicular
fisiológico, sem ruídos adventícios. Freqüência respiratória: 16 irpm. Ausência de atitude
antálgica (ou seja, não adota posição anormal do corpo indicativa de defesa da dor). Marcha
atípica. Membro superior direito dominante. Ombros: sem alterações. Coluna cervical –
flexoextensão, rotação, lateralização, inclinação lateral sem dificuldades. Coluna Vertebral
– Realiza movimentos de flexão extensão e lateralização da coluna lombar com dificuldades,
musculatura hipertrófica. Membros superiores com motricidade e força preservada. Laségue
negativo bilateral. Edema em joelho esquerdo, com crepitação, ausência de restrição da
mobilidade. Joelho direito sem alterações.

7-A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? 

RESPOSTA: Sim. O periciando é portador de artropatia e alterações degenerativas em coluna
lombar que não o incapacita para realização de nenhuma de suas atividades diárias, seja
laborativa ou não. Tratam-se de alterações crônicas que demandam acompanhamento
contínuo e que, no estágio atual em que se encontram, não há evidências que justifiquem
qualquer limitação ou restrição do reclamante. Portanto, mediante análise médicopericial,
não há incapacidade laborativa de qualquer natureza, seja parcial, total, temporária ou
definitiva.

A perícia do Juízo afirmou um elemento indicativo de incapacidade, qual seja, o edema em
joelho esquerdo.

Ocorre que, da análise do laudo de perícia administrativa que deliberou a cessação do
benefício, afere-se que o ato administrativo teve por causa a ausência de submissão a
tratamento. 

Com efeito, o laudo do exame de 29/10/18 consta que o autor apresenta exame clínico "com
leve limitação funcional não incapacitante" e que, não obstante a concessão do benefício por
longo tempo, "sem nenhuma terapia para dor crônica ou proposta cirúrgica" (ev.4-out1, p.41).

Os laudos de médico assistente (acima indicados) referem incapacidade laborativa. Não
obstante isso, o laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado. O perito apontou
concretamente os documentos médicos que lhe foram apresentados, o exame físico realizado
e a conclusão a que chegou. Para além disso, tenho que supor que o perito é imparcial, ao
passo que o médico assistente não o é. Dentro do contexto exposto, havendo disparidade entre
a conclusão do médico perito e do médico assistente a respeito da existência da incapacidade,
deve o Juízo optar pela conclusão do médico perito.      

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371559v10 e do código CRC 3425b967.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5001818-94.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: OTACILIO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
"...  conceder/restabelecer à parte autora o benefício de auxílio-doença, com início do
benefício (DIB) em 16/01/2019, início do pagamento (DIP) na data da prolação desta
sentença e cancelamento (DCB) em 45 (quarenta e cinco) dias após a implantação" (ev.22).

Pretende a parte autora, no recurso, obter a concessão do benefício desde a DER, ou seja,
desde 1/2/18. 

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Em Ação de Concessão de Auxílio-Doença Previdenciário contra o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o Recorrente demonstrou a qualidade de segurado, bem como a
incapacidade laborativa diante do quadro de GONARTROSE, LESÃO DO MENISCO MEDIA
E SINOVITE NO JOELHO DIREITO E GONARTROSE, LESÃO DO MENISCO MEDIAL E
CISTO DE BAKER SEPTADO E MULTILOCULADO NO JOELHO ESQUERDO, conforme
documentos que acompanharam a inicial (Laudo – Pag. 1 a 6), sendo relatórios, atestado
médico e laudo. Consoante se depreende dos autos, o benefício pleiteado em 01/02/2018 foi
indeferido administrativamente, sob argumento de “Não Constatação de Incapacidade
Laborativa”.

Bem assim, mostra-se equivocado o entendimento proferido na r. sentença, porquanto ficou
claro no laudo pericial que o Recorrente é portador dessa doença incapacitante há mais de 05
(cinco) anos (questão “c” dos quesitos do autor) e que a expectativa da recuperação do
Recorrente é de 6 MESES A 1 ANO APÓS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
CIRURGICO, o que não aconteceu até a presente data estando o Recorrente aguardando o
agendamento do SUS (documento anexo). Sendo assim, ao contrário do afirma a respeitável
sentença a quo, a cessação da incapacidade laborativa do Recorrente não tem nenhuma
previsão de ocorrer, tão pouco ocorrerá dentro dos próximos 45 dias como afirmado na
referida sentença.  ...

Ante o exposto, requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso para reformar a
r. sentença concedendo o benefício de auxílio-doença ao Recorrente, a partir do requerimento
administrativo em 01/02/2018 até a sua completa recuperação, ou seja, até 1 (um) após o
procedimento cirúrgico, determinando o pagamento das parcelas vencidas devidamente
corrigidas.
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II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:             comerciante                

Data de nascimento:     22/7/1971                        

Grau de escolaridade: 2º grau

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  DIB

 A sentença fixou a DIB na data da perícia, 16/1/19.

O recurso pretende retroagi-la à DER, ou seja, 1/2/18.

Há um laudo médico particular emitido em 31/1/18, 1 dia antes da DER. Tal laudo afirma que
o autor refere dor e impotência funcional e está em acompanhamento para realização de
cirurgia. Em tal laudo o médico nada afirma sobre incapacidade, mas apenas refere-se à
queixa do paciente (ev.1-laudo6, p.2). É inviável acolher incapacidade desde a DER com base
nesse laudo. 

Os demais documentos médicos não são laudos, mas meros exames complementares.

O médico que elabora o laudo de um exame de imagem apresenta a sua conclusão sobre o
exame. Esta conclusão deverá ser submetida ao médico do paciente. Na consulta médica,
haverá a anamnese, o exame físico, a análise do exame complementar e a conclusão (o
diagnóstico). Disso decorre que a interpretação do conteúdo de um exame complementar é um
ato a ser praticado pelo médico, cujo resultado estará correlacionado à anamnese e ao exame
físico por ele realizado na consulta. Em suma, não me cabe analisar o conteúdo de exames
complementares ou dos laudos dos médicos que os realizaram, mas sim o conteúdo de
atestados e/ou laudos médicos lavrados pelo médico-assistente.

Pelo exposto, deve ser mantida a DIB fixada na sentença.

3. DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência
das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
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administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a
matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem
os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º
13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses
casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o
segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica."

Em casos nos quais há necessidade de cirurgia para que haja recuperação da capacidade
laboral, entendo que a referida tese não deve ser aplicada. É necessário que o segurado, caso
queira seja submetido à cirurgia (porque não é obrigado a tanto), realize tal cirurgia e que
haja, após tal procedimento, uma avaliação pericial. Também entendo que tal tese não deve
ser aplicada em casos nos quais há doença rara ou quadro muito complexo. 

É esse o caso dos autos, como adiante explicitarei.

O perito detectou que a parte autora porta "Gonartrose (artrose do joelho) CID M17.0;
Transtornos internos dos joelhos CID M23"; também afirmou que é necessário realizar uma
cirurgia:

15. O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento?
Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

 Sim. O tratamento pode durar de 6 meses há 1 ano, após tratamento cirúrgico. Está
aguardando a cirurgia. Sim. 

16. É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a)
periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade
habitual (data de cessação da incapacidade)? 

De 6 meses há 1 ano após tratamento cirúrgico.

O perito afirmou que há necessidade de cirurgia.

Logo, considero inviável fixar DCB em um caso tal qual o presente. 

Dever-se-á aguardar a realização da cirurgia e, caso seja realizada, submeter o autor a uma
perícia administrativa para aferir a eventual recuperação da capacidade laborativa. 

Reconheço a inconstitucionalidade parcial e afasto a incidência na referida norma no caso
concreto. 

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual excluo a DCB
fixada na sentença. 
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Dever-se-á aguardar a realização da cirurgia referida na perícia judicial; após realizada
a cirurgia, deverá o INSS intimar o autor para comparecer à perícia, a fim de se
verificar se houve ou não recuperação da capacidade laboral. 

Fica o autor advertido de que eventual não-comparimento à perícia poderá motivar a cessação
do pagamento do benefício.

INTIME-SE A APSADJ para continuar a efetivar o pagamento do benefício.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371459v5 e do código CRC 8cd44802.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5001697-63.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADELSON JORGE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue: (i) cerceamento de defesa, eis que o magistrado sentenciante indeferiu os pedidos
de esclarecimentos à perita do juízo, apesar de serem imprescindíveis para atestar a real
incapacidade do autor; (ii) ao contrário do que aponta o laudo do juízo, o autor encontra-se
incapacitado para exercer qualquer atvidade laborativa de forma permanente, principalmente
a atividade habitual de armador; (iii) a própria perita do juízo constatou dificuldade de apoiar
a perna direita devido a dor e edema de joelho direito após tratamento de celulite; (iv) os
exames e laudos médicos que instruem a ação não deixam dúvidas acerca da incapacidade; (v)
o autor, no mínimo, deveria ser reabilitado para outra função, tendo em vista as antíteses
apresentadas no laudo pericial que diz não haver incapacidade laborativa, mas afirma que as
fortes dores que acometem o joelho do autor precisam ser investigadas; (vi) impossibilidade
de reinserção no mercado de trabalho, devido às suas condições sociais.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Cuidam os presentes autos de Ação Previdenciária ajuizada por ADELSON JORGE em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à
concessão/restabalecimento do benefício de auxílio-doença e/ou concessão da aposentadoria
por invalidez.

...

I.I - Da incapacidade laboral

O laudo pericial produzido por médica clínica geral, apresentado no evento 17, aponta no
sentido de que a parte autora é portadora de Hipertensão arterial, Diabetes mellitus  e
Celulite de pele e tecido subcutâneo.

Ao exame físico, o perito constatou que não há limitação. Aduziu que o autor é hipertenso e
diabético, que faz acompanhamento regular com endocrinologista. Em junho de 2018
apresentou celulite de joelho direito (infecção bacteriana, geralmente devido à porta de
entrada como lesão ou picada de insetos), que foi tratada com antibiótico e drenagem. O autor
relata dor e edema no joelho direito desde então. Porém não havia laudos médicos do motivo
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da dor após meses do ocorrido. O autor necessita ser diagnosticado quanto a dor, para poder
avaliar qual a patologia que está acometendo o joelho direito nesse momento. Desta forma,
opina o expert pela inexistência de incapacidade laboral.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado
possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-
se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado somente terá direito ao
benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que
impeça o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial
foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a realização da perícia
judicial.

Vale dizer, por oportuno, que os atestados médicos apresentados se equiparam a mero parecer
de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões entre estes e o laudo do
perito do juízo deve ser resolvida em favor do último. Nesse sentido, leia-se o Enunciado nº 08
da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido
pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

É evidente que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova que vier a ser produzida nos
autos. O juiz pode valorar cada prova de acordo com seu convencimento pessoal, podendo,
inclusive, desconsiderar o laudo médico pericial.

Entretanto, essa atitude somente terá legitimidade quando se opuser ao laudo pericial todo um
arcabouço probatório capaz de indicar a incapacidade laboral do paciente, o que não restou
demonstrado nos autos.

I.II - Da qualidade de segurado

Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de
segurado e à carência.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I
do CPC/2015.

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: armador em empresa de construção civil (CTPS, ev.1-out5; ev.17)

Data de nascimento: 23/09/1957                                 
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Grau de escolaridade: analfabeto

2.         Alegação de nulidade

O laudo pericial apresenta fundamentação suficiente. 

O mero indeferimento de quesitos suplementares não é causa hábil para configurar
cerceamento de defesa. No âmbito dos Juizados Especiais, o juiz tem o poder de limitar a
produção probatória excessiva ou impertinente, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95, verbis:

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que
não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas,
impertinentes ou protelatórias.

À luz de tal contexto, julgando suficiente o esclarecimento carreado no laudo pericial,
inexistiu cerceamento de defesa.

3.    O autor esteve em gozo de benefício por incapacidade nos seguintes períodos (Evento 29
- OUT1 - fls. 32/33).

02/03/2016 a 02/03/2017

05/06/2017 a 05/07/2017

17/07/2018 a 07/09/2018 

Após a última DCB, não há atestados e/ou laudos médicos.

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

O laudo pericial do juízo, realizado por médica clínica geral em 14/01/2019 constatou que o
autor é portador de hipertensão arterial (CID I10), diabetes mellitus (CID E11) e celulite de
pele e tecido subcutâneo (CID L08.9).  No exame clínico, a perita relatou que a queixa do
periciado é: "Dificuldade de apoiar a perna direita devido a dor e edema de joelho direito
após tratamento de celulite". Relata que o "paciente apresentou um evento agudo em junho de
2018, caracterizado por uma celulite em joelho direito que foi tratado com antibioticoterapia
e com drenagem da secreção. O mesmo relata que continua com dor no joelho, porém não
trouxe exames ou laudos médicos que comprovem o motivo da dor." 

Concluiu que não há limitação para o exercício da atividade habitual.    

Consta dos autos um laudo de ultrassonografia de joelho direito, realizada em 18/06/2018,
que relata "Pele e tecido celular subcutâneo espessado, ecogenicidade aumentada, sugerindo
edema"  e um laudo médico, de 21/06/2018, com diagnóstico de "ABCESSO E CELULITE
EM JOELHO DIREITO NECESSITANDO DE ANTIOBIOTICOTERAPIA E DRENAGEM
CIRÚRGICA" e encaminhamento ao endocrinologista (Evento 1 - LAUDO6 - fls. 4/5).
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Tais documentos compreendem o período em que o autor ainda recebia benefício por
incapacidade. 

Nota-se que o gozo do benefício perdurou por 2 (dois) meses após a realização da drenagem
cirúrgica realizada no joelho direito em junho de 2018.

A única prova que há - após a DCB - a respeito do fato probando (incapacidade) é o laudo
pericial, cujo conteúdo é desfavorável à pretensão. 

Embora o laudo pericial não seja preciso a respeito da alegação de dor, nota-se, pelas
respostas apresentadas, que o perito não concluiu que o autor estava sentindo dor; mas apenas
afirmou que ele (o autor) referia estar sentindo dor. É o que se infere da resposta n. 5, f: "... O
mesmo relata que continua com dor no joelho, porém não trouxe exames ou laudos médicos
que comprovem o motivo da dor."

Em suma: o alegado quadro álgico não restou comprovado na perícia; e o perito não constatou
qualquer limitação decorrente do quadro álgico referido pelo periciado, em razão de ter
havido o tratamento adequado (drenagem da secreção existente no joelho e terapia com
antibióticos) para o patologia do autor (celulite de pele e tecido subcutâneo no joelho direito).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e
honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55,
Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento
das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

PABLO COELHO CHARLES GOMES
Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5001241-31.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIO SILVERIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

...

Ora, o requerimento administrativo foi realizado na data de 20/11/2017, data em que o
recorrente contava com 06 contribuições, tendo preenchido o período de “carência de
retorno”.

Insta registrar, que o Requerente contribuiu muito mais do que 12 (doze) meses, e que por mais
que não tivesse contribuído o artigo 26 da lei nº 8.213/91, prevê a possibilidade de isentar o
segurado da carência, caso seja acometido de alguma doença, antes de completar o período
de carência.

Nesta esteira podemos apresentar decisão provida ao processo Nº 0004599-83.2011.4.02.505
do 3º Juizado Especial de Vitória, onde o mérito indica que a conquista do direito ao benefício
do auxíliodoença se dá após ao pagamento de 4 contribuições, no caso em tela, o Autor caso a
decisão seja para julho de 2017 conforme laudo pericial evento 31, veremos que Autor
realizou 4 contribuições até julho de 2017, senão vejamos a decisão:

...

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Nestes autos, a parte autora busca a condenação do INSS à concessão do auxílio-doença NB
31/620.972.418-7, DER 20.11.2017, negado administrativamente por parecer contrário da
perícia médica do INSS, e sua conversão em aposentadoria por invalidez (evento 1 -
documento 4). 

Sustenta o autor que não possui capacidade para exercer sua função habitual de pintor sênior,
por padecer, em resumo, de "CID M19 - Outras artroses, CID 10: M511 Transtornos de discos
lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e CID 10: M545 Dor lombar
baixa".
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Em que pese o perito nomeado pelo Juízo,  Dr. Cristiano Felde Maia, médico especialista em
ortopedia, em perícia realizada em 31.08.2018, ter diagnosticado doença discal lombar de
origem degenerativa com ciatalgia à esquerda (evento 31- quesito 3), não me parece possível
deferir a tutela jurisdicional aqui postulada.

Com efeito, conforme se infere do referido laudo (quesitos 10 e 11), o perito fixou a data de
início da incapacidade para o trabalho em 18.07.2017, data do exame complementar mais
antigo apresentado.

O autor concordou com a avaliação do perito (evento 46).

Malgrado tenha sido demonstrada a incapacidade laboral em julho de 2017, mister constatar
que, naquele momento, o autor não tinha atingido a carência de retorno necessária à
concessão do benefício.

De fato, os extratos do CNIS registram que, após ter se mantido como segurado obrigatório do
RGPS de julho de 2010 a agosto de 2015, na categoria contribuinte individual, o autor perdeu
a qualidade de segurado. O autor somente reingressou no RGPS em março de 2017, na
condição de segurado contribuinte individual (evento 47 - documento 1, páginas 2 e 3).

Convém assinalar que, no caso do segurado contribuinte individual, para apuração do
período de carência devem ser computadas todas as contribuições recolhidas a contar da data
de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este
fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores (art. 27, II, da
Lei nº 8.213/91). A carência deve ser contada a partir do primeiro recolhimento sem atraso da
contribuição do segurado contribuinte individual. Já as contribuições subsequentes à primeira
podem ser computadas para efeito de carência mesmo quando pagas após o vencimento, desde
que o recolhimento atrasado seja feito antes de o contribuinte perder a qualidade de segurado.

Ora, segundo se inferia da redação do art. 27-A, caput, da Lei 8.213/91 (vigente na época do
requerimento autoral sob análise), "No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito
de carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a
partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I e
III do caput do art. 25 desta Lei.”.

No caso do auxílio-doença, cuja carência é de 12 contribuições mensais, a "carência de
retorno" só restaria atendida pelo autor com o recolhimento de 6 (seis) contribuições a partir
de seu reingresso ao RGPS, em março de 2017. O autor, no entanto, não cumpriu esse
requisito, porque na data de início da incapacidade fixada pela perícia judicial (julho de 2017)
havia recolhido apenas 5 (cinco) contribuições mensais desde que recuperou o vínculo de
filiação previdenciária – ressalte-se, aliás, que a doença do autor não está entre aquelas que
isenta do segurado de carência (art. 151, Lei 8.213/91).

Destarte, ainda que tenha sido comprovada a incapacidade para o trabalho ao tempo da DER,
não há como se acolher o pedido autoral.

 

II.        Fundamentação.

Após contribuir para o RGPS como contribuinte individual no período de 01/07/2010 a
31/08/2015, o autor perdeu a qualidade de segurado em 10/2016, à luz do disposto no art. 15,
II, da Lei 8.213/91.
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O autor voltou a contribuir a partir da competência 01/2017, como contribuinte individual,
tendo recolhido a contribuição das competências 01 e 02/2017 em 24/03/2017, sendo a
primeira contribuição sem atraso a referente à competência 03/2017, contando-se a partir
dessa competência as contribuições para efeito de carência, a teor do art. 27, II, da Lei
8.213/91.

A data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial, com a qual concorda oautor, é
18/07/2017. O art. 27-A da Lei 8.213/91, mesmo na redação vigente na referida data (dada
pela Lei 13.457, de 26/06/2017), dispõe que no caso de perda da qualidade de segurado, para
efeito de carência para a concessão de auxílio-doença, o segurado deve contar, a partir da
nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos no caput do art. 25 da mesma
lei. No caso de auxílio-doença, seis contribuições mensais.

A Lei 13.457, de 26/06/2017, revogou o parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.213/91, pelo
que não há mais possibilidade de computar, para efeito de carência a partir da nova filiação,
um terço do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para
o benefício pretendido.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371449v12 e do código CRC 6c56f8a9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001189-20.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: REJANI ROSA MELGACO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar
AUXÍLIO-DOENÇA

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

à parte autora. Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA. Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria
por invalidez. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

2. NULIDADE DE SENTENÇA. QUESITOS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE DE
RESPOSTAS TÉCNICAS AO DESLINDE DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ao
impugnar o laudo pericial confeccionado pela Dra. Patrícia Binda, a Autora formulou
quesitos complementares, conforme evento 32, a saber:  .... A R. sentença indeferiu todos os
pedidos de esclarecimento, apesar de serem imprescindíveis para atestar a real incapacidade
da autora, conforme narrado na inicial. Dessa forma, a ausência de respostas aos quesitos
complementares configura violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa do
Autor, art. 5º, inc. LIV e LV da CF/88, que se vê impossibilitado de comprovar sua
incapacidade. Assim, requer seja anulada a r. sentença, para que seja a I. Perita Dra. Patrícia
Binda, intimada para responder aos quesitos complementares formulados.

3. REFORMA DA SENTENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. A respeitada
Sentença guerreada, não obstante o brilhantismo de seu prolator, não deve permanecer, vez
que não representa o melhor direito para o caso sub judice. Como esclarecido acima, a
sentença julgou improcedente os pedidos autorais em razão da não constatação da
incapacidade laborativa, baseando-se estritamente na prova pericial produzida nos autos.
Ocorre, Nobres Julgadores, diferente do que aponta o laudo pericial produzido nos autos, a
Autora encontra-se incapacitada para exercer qualquer atividade laborativa de forma
permanente, principalmente sua atividade habitual (auxiliar de serviços gerais). A própria
perita confirmou as doenças da Autora, ao responder os quesitos ‘’a’’ ‘’ b’’ e ‘’c’’ da seguinte
forma: 
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a) Queixa que o(a) periciando(a) apresenta no ato da perícia. R: Dor na coluna que desce
para perna esquerda. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia
(com CID). R:Lumbago com ciática CID M54.Hipertensão Arterial CID I10. c) Causa
provável doença, lesão ou deficiência. R: Multifatorial

Mesmo confirmando as doenças e lesões da Autora, a perita declarou que não constatou
doenças incapacitantes, porém, os exames e laudos médicos que instruem a presenta ação não
deixam dúvidas acerca da incapacidade da Autora. Nestas condições, bem pouco provável que
a Autora consiga exercer de forma segura e produtiva quaisquer atividades habituais
laborativas, com plenitude profissional. A atividade profissional da obreira – auxiliar de
serviços gerais-, exige-por si só, plenas condições físicas e metabólicas, caso contrário, como
é a hipótese dos autos, o trabalhador não conseguirá desempenhar suas atividades. Essas
exigências, ainda que sejam inerentes à profissão da Autora acentuam-se na medida em que
esta se insere num contexto socioeconômico de baixa renda, percorrendo grandes distâncias
para chegar ao trabalho, vivencia longos períodos em pé dentro de coletivos lotados, além de
cumprir outras tarefas para as quais foi contratada. Conforme laudos médicos, anexos à
inicial, a Autora não possui condições de exercer suas atividades laborativas. As
documentações acostadas à inicial comprovam de forma inequívoca, que as patologias que
acometem a Autora são graves e em via de consequência incapacitantes, senão vejamos:

...

De igual forma a inteligibilidade do laudo colecionado no evento 01. Fls. 13, no qual perpassa
que desde os idos de 2007 a recorrente é portadora de Neoplasia de Mama, devendo se
submeter doravante a tratamentos quimioterápicos e radioterápicos, o que por si só lhe
acarreta a perda de sua qualidade de vida. A extensa documentação indica a vasta quantidade
de remédios que a Autora precisa tomar para manter os sintomas amenizados, bem como
comprova as idas frequentes a hospitais e postos de saúde. No laudo pericial, entretanto, a
especialista se limita a dizer que a Autora tem as doenças, mas que estas doenças não lhe
resultam nenhuma limitação ou incapacidade. Diferente do que aponta o laudo pericial
produzido nos autos, a recorrente encontra-se incapacitada para exercer qualquer atividade
laborativa de forma permanente. Pasmem Nobres Julgadores: O parecer pericial afirma no
quesito ‘’k’’ que as patologias que acometem a Autora apresentam caráter crônico,
necessitando de tratamento médico regular! Como que uma senhora de 56 (cinquenta e seis)
anos, teria capacidade de exercer qualquer atividade laborativa, sendo portadora de
neoplasia de mama (CÂNCER), espondiloartrose nos membros superiores e inferiores,
fibromialgia e lombalgia?

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...  I.I - Da incapacidade laboral

O laudo pericial produzido por médica do trabalho, apresentado no evento 24, aponta no
sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial esclarece que a
parte autora apresenta lumbago com ciática e hipertensão arterial. 

Ao exame físico, o perito constatou que a parte autora não apresentou alterações do exame
físico que justificassem eventual incapacidade laborativa. Desta forma, opina o expert pela
inexistência de incapacidade laboral.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado
possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-
se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado somente terá direito ao
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benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que
impeça o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial
foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a realização da perícia
judicial.

Vale dizer, por oportuno, que os atestados médicos apresentados se equiparam a mero parecer
de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões entre estes e o laudo do
perito do juízo deve ser resolvida em favor do último. Nesse sentido, leia-se o Enunciado nº 08
da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido
pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

É evidente que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova que vier a ser produzida nos
autos. O juiz pode valorar cada prova de acordo com seu convencimento pessoal, podendo,
inclusive, desconsiderar o laudo médico pericial.

Entretanto, essa atitude somente terá legitimidade quando se opuser ao laudo pericial todo um
arcabouço probatório capaz de indicar a incapacidade laboral do paciente, o que não restou
demonstrado nos autos.

I.II - Da qualidade de segurado

Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de
segurado e à carência.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I
do CPC/2015.

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 18/12/1962 

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Profissão declarada: Auxiliar de serviços gerais ou auxiliar administrativa

2.         Alegação de nulidade
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O laudo pericial apresenta fundamentação suficiente.  O mero indeferimento de quesitos
suplementares não é causa hábil para configurar cerceamento de defesa.            No âmbito dos
Juizados Especiais, o juiz tem o poder de limitar a produção probatória excessiva ou
impertinente, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95, verbis:

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que
não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas,
impertinentes ou protelatórias.

À luz de tal contexto, julgando suficiente o esclarecimento carreado no laudo pericial,
inexistiu cerceamento de defesa.

3.  Profissão.

 A inicial afirma que a autora seria auxiliar de serviços gerais.

O laudo pericial indica duas atividades: auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativa.

Quando a perita descreve a atividade habitual, nota-se, claramente, de uma auxiliar
administrativa. Com efeito, eis a descrição:

a) Profissão declarada: Auxiliar de serviços gerais 

b) Tempo de profissão: 12 anos 

c) Atividade declarada como exercida: Auxiliar Administrativa ) Tempo de atividade: 12 anos 

e) Descrição da atividade: responsável por verificar a entrada e saída de correspondências,
receber e enviar documentos, atender chamadas telefônicas, recepcionar o publico em
geral. 

f) Experiência laboral anterior: Auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo. 

g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Segundo apurado, em 2013.

Nota-se que o trabalho da autora mais se aproxima do campo de atividades de  uma
secretária/recepcionista do que de uma auxiliar de serviços gerais; esse último é um
trabalhador que, geralmente, desempenha atividade que requer uma demanda física
considerável, visto que realiza trabalhos de limpeza.

Para além disso, a autora está há anos sem exercer atividade laboral remunerada (recolheu
como contribuinte individual a partir de 2017) e declarou para o perito do INSS que é do lar
(ev.31-out1).

4. A DIB pretendida é 25/5/18.

Os laudos de médico assistente que acompanham a inicial (ev.1-laudo6) foram emitidos entre
2007 e 2016.

Ou seja: os mais recentes foram emitidos 2 anos antes da DER.
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A prova razoável que se tem a respeito da situação da autora na DER é o laudo do perito do
Juízo e o laudo da perícia administrativa, sendo inviável fiar-me em laudos médicos
emitidos mais de 2 anos antes da DER para concluir que, nessa data (a DER) haveria
incapacidade.

O laudo pericial, embora sintético, afirmou que, conquanto a autora porte lumbago com
ciática e hipertensão, "não apresentou alterações do exame físico que justificassem eventual
incapacidade laborativa" (ev.24).

Não há documento médico com base no qual se possa excluir a conclusão do perito, dado o
lapso temporal apontado.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371585v4 e do código CRC 2d0d63eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001170-17.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROQUE DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a restabelecer
"... auxílio-doença, com início do benefício (DIB) em 29/06/2018 (um dia após sua
cessação), início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença e data de cessação
do benefício (DCB) em 04/04/2020."

No recurso, o INSS argumenta que o Juízo não poderia fixar a DCB em prazo excessivo.
Alegou o que segue:

I. DO CASO CONCRETO – QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS: A
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DCB EM PRAZO EXCESSIVO

Em primeira instância, o INSS foi condenado a RESTABELECER à parte autora o benefício
de auxílio-doença e mantê-lo por prazo longo, embora a perícia judicial tenha previsto prazo
fixo e objetivo para recuperação.

O perito avaliou a autora no dia 21 de novembro de 2018 e respondeu que "O tempo para
recuperação é de 12 meses a contar do ato pericial, e o tratamento é medicamentoso e
fisioterápico."

O prolongamento da DCB foi baseado unicamente na demora de 4 meses para conclusão e
juntada do laudo pericial. 

Concessa venia, o INSS não pode concordar com a sentença que determina a concessão de
auxílio-doença por tamanho período e sem amparo legal.

É que o perito judicial estabeleceu o prazo de recuperação precisamente em 12 meses do
exame pericial, portanto em 21 de novembro de 2019.

O fato de o laudo ter demorado a ser elaborado e/ou juntado não altera a referida previsão
até em razão de a recuperação não depender da tramitação processual, sem prejuízo de ser
plenamente possível o pedido de prorrogação em até 15 dias antes da DCB. 

Segundo a dicção da MP 767/2017, convertida na Lei n. 13.457/17, o auxílio-doença deve ter
como DCB o prazo apontado pela perícia judicial (§8º). Excepcionalmente, nos casos em que
a perícia não defina alguma data, ele deve ser concedido por no máximo 120 dias, exceto se
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houver pedido de prorrogação pelo segurado antes da cessação do benefício e permanência da
incapacidade seja constatada pelo INSS:

...

Assim, a decisão vergastada contraria o disposto no art. 60 da Lei nº 8.213/91, devendo, pois,
ser reformada para que seja fixada a DCB em 120 dias a contar da  implantação.

Diante do exposto, o INSS requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja
fixada a data da DCB, nos termos do laudo pericial.

No que refere ao ponto enfocado pelo recurso, a sentença apresenta a seguinte
fundamentação:

"...  No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 18) constatou que a parte autora
possui: Colapso parcial do corpo vertebral de D12 (CID: S32.0), abaulamento discal na
coluna cervical (CID: M51), e espondilose (CID: M47)..

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade temporária e total.
Ademais, afirmou que esta teve início em 13/07/2018.

No concernente ao tempo para a melhora no estado clínico da parte demandante,
o expert apontou o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da realização da perícia.

O autor impugnou o laudo pericial, alegando que não concorda totalmente com a conclusão
do perito, pois a incapacidade para o autor deveria ser permanente, o que ensejaria a
aposentadoria por invalidez.

 Entretanto, verifico que a pretensão autoral subsume-se à mera irresignação do laudo
pericial. Nada mais do que isso.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se
observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza
técnica do exame.

Entrementes, entendo possível, no caso concreto, aplicar a presunção de continuidade do
estado incapacitante, haja vista que: a) a incapacidade laborativa reconhecida pelo expert
judicial deriva da mesma doença que motivou a concessão do benefício anterior; b) o laudo
judicial não indica eliminação  da incapacidade entre a DCB anterior e a data de realização
do exame pericial; c) o lapso temporal entre a DCB (28/06/2018) e a DII indicada pelo
perito (13/07/2018) não quebra a presunção da continuidade do estado incapacitante, na
medida em que há laudos particulares neste interregno confirmando a inaptidão para o
labor.  A respeito desta teoria, importa citar a atual jurisprudência da TNU: PEDILEF
00503044220084013400, relatora Juíza Federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, DOU
31/05/2013, pág. 133/154, cuja ementa segue transcrita:

"(...) 6. Incidente conhecido e parcialmente provido para o fim de: a) reafirmar a tese já
uniformizada no sentido de que quando a perícia judicial não conseguiu especificar a data de
início da incapacidade (DII), e em se tratando de restabelecimento de auxílio-doença, em
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sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que justificou a concessão
do benefício que se pretende restabelecer, é possível aplicar a presunção de continuidade do
estado incapacitante; b) uniformizar o entendimento de que, para aplicação da presunção da
continuidade do estado incapacitante, é necessário o atendimento cumulativo dos seguintes
requisitos: b.1) que a incapacidade laborativa constatada seja derivada da mesma doença
que motivou a concessão de benefício por incapacidade anterior; b.2) que o laudo pericial
não demonstre a recuperação da incapacidade no período que medeia a DCB anterior e o
laudo pericial produzido em juízo; b.3) que a natureza da patologia não implique a
alternância de períodos significativos de melhora e piora; b.4) que o decurso de tempo entre
a DCB e a perícia judicial não seja significativo a ponto de interromper a presunção do
estado incapacitante, o que deverá ser aferido no caso concreto; c) determinar à Turma
Recursal de origem novo julgamento do feito com base nas premissas de direito fixadas neste
julgado. (...)

Assim sendo, acredito estar demonstrada a incapacidade laboral para o restabelecimento
do benefício de auxílio doença, NB 621.811.184-2, indevidamente cessado em 28/06/2018.

Diante do exposto, fato é que na perícia judicial houve a comprovação da incapacidade
laborativa total e temporária da parte autora, ensejando a concessão do benefício de auxílio-
doença..

Nota-se que a perita demorou mais de 4 (quatro) meses para colacionar o laudo aos autos,
razão pela qual a demora do expert em apresentar o laudo em juízo deve ser levada em
consideração para a cessação do auxílio-doença.

 Sendo assim, tendo em vista a situação narrada, acredito que a data de cessação do benefício
deve ser fixada a partir de 12 (doze) meses da juntada do laudo pericial nestes autos (até
04/04/2020). 

Informo que a data do cancelamento aqui estabelecida não é peremptória. Estando próximo o
fim do benefício e percebendo a parte autora a continuidade da sua inaptidão para o labor,
deverá procurar o INSS para nova prorrogação do auxílio-doença.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu a restabelecer à
parte autora o benefício de auxílio-doença, com início do benefício (DIB) em 29/06/2018
(um dia após sua cessação), início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença
e data de cessação do benefício (DCB) em 04/04/2020. JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

O autor nasceu em 2/2/1961 e labora como "operador de maquina" (cf. laudo, ev.18). Estudou
até a 7ª série do fundamental (ev.18).

2. DCB.
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A perícia foi realizada em 21/11/18. Contudo, o laudo foi juntado somente em 4/4/19.

A perita reconheceu incapacidade temporária e total; fixou DII em 13/7/18 e estimou o prazo
de 12 meses para recuperação (n. 16).

Considerando a data da perícia, o prazo se escoaria em 21/11/19, ou seja, daqui alguns dias.

Quanto à fixação de DCB, a TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº
767/2017,convertida na Lei 13.457/2017 (Tema 164).

Contudo, se o perito estima prazo de recuperação superior ao previsto na lei (120 dias), deve
prevalecer a estimativa pericial.

Assim ocorre porque o prazo de 120 dias somente deve ser fixado quando não houver sido
feita uma estimativa, como afirma claramente o § 9º do artigo 60 da LBPS:

§ 9o  Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará
após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-
doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.  

Por critério de segurança jurídica – visto que a sentença gerou na parte a expectativa legítima
(legítima porque prevista na sentença) de não ter o benefício cessado sem que houvesse,
previamente, uma perícia administrativa –, fixo a DCB em 45 dias após a sessão de
julgamento; ou seja, no dia 27/12/2019.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para que a DCB seja fixada no dia
27/12/2019.

INTIME-SE A APSADJ.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371485v4 e do código CRC 5e1a6475.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5001009-13.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE LUIZ TOMAZELI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Com todo respeito ao r. Sentença deve ser modificada para julgar procedente o pedido
porquanto o laudo: -CONTRARIA OS EVENTO1 - LAUDO 6; EVENTO10 - LAUDO1,
INCLUSIVE FORNECIDOS PELOS MÉDICOS QUE A ACOMPANHAM E DEMONSTRAM
PERSISTIREM OS MOTIVOS QUE LEVARAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, não
considerados, bem como idade, qualificação, escolaridade, não tendo como disputar e
conseguir vaga em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, justificando o pedido
inicial que requer seja a r. Sentença reformada julgando procedente o pedido inicial.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

... O perito médico diagnosticou depressão, transtornos internos de joelho e tendinopatia
(Evento 11, LAUDO1) e concluiu que “conforme avaliação pericial atual fora concluído que
mesmo o autor possuindo as patologias descritas acima, não apresenta incapacidade para
suas atividades habituais de agricultor, pois não há alterações significativas ao exame
físico/mental atual e aos documentos médicos que possui, não comprovando incapacidade
nesse momento ou em data anterior a esta perícia, quando afastado, mas sem receber
benefício. Suas patologias mostram-se compensadas ao exame físico diante do tratamento já
utilizado e não há impedimentos. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de
instrução do autor, não será sugerido seu afastamento do mercado de trabalho, sendo
considerado APTO”.

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que
autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos documentos suficientes capazes de
infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados. Em que pese a impugnação apresentada pela parte
autora no Evento 16, PET1, a perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla
defesa, foi realizada por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo
suas conclusões em relação aos documentos particulares juntados aos autos pelas partes.
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É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59).

Desta forma, inexistindo incapacidade laboral, não faz jus a parte autora ao benefício
previdenciário pleiteado na inicial.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua análise,
tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a ausência de
incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou não de segurado da
parte autora.

No caso em tela, a parte autora pleiteia também o acréscimo de 25% ao valor da
aposentadoria por invalidez. Todavia, vale ressaltar que, conforme aduz o artigo 45 da Lei nº
8.213/91, a concessão do acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez é devida
em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da assistência permanente de
outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos, bem como o expert, no laudo pericial
judicial, não indicou tal possibilidade.

Em relação ao pedido de danos morais, não restou configurada qualquer ofensa à
personalidade da parte autora, nem demonstrado nenhum ato ilegal ou arbitrário praticado
pela Autarquia Previdenciária que a tivesse exposto a situação vexatória, razão pela qual não
há que se falar em danos desta natureza.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:                    agricultor         

Data de nascimento:      26/10/1960                            

Grau de escolaridade:  Ensino fundamental – 8º ano

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  O autor recebeu auxílio-doença de 5/1/17 a 22/9/17.

No exame pericial realizado no dia 22/9/17 (que determinou a cessação do benefício), o
médico perito do INSS realizou quatro testes distintos para concluir que não havia
inapacidade decorrente da patologia nos joelhos (Transtornos Internos de Joelho – M23);
reconheceu que havia "discreta hipotrofia na coxa esquerda", mas consignou que a força
estava preservada e não havia edemas. O perito do INSS analisou o laudo emitido em 15/9/17,
que consta em ev.1-laudo6.

O ato de cessação está adequadamente fundamentado.
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Quanto a tal patologia ortopédica, todos os 3 laudos apresentados (ev.1-laudo6) são anteriores
à DCB. Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para
comprovar que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

Quanto à patologia psiquiátrica (depressão), o autor sequer apresentou os 2 laudos que há em
ev.1-laudo6 ao INSS, visto que requereu o restabelecimento daquele benefício cessado em
22/9/17. Para além disso, tais laudos são praticamente ilegíveis, e não consegui identificar
neles qualquer menção à existência de incapacidade decorrente da patologia psiquiátrica. 

De qualquer forma, o laudo do perito do Juízo excluiu a ocorrência de incapacidade
decorrente da patologia psiquiátrica (depressão).        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371425v4 e do código CRC 918741a9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5000987-43.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CREUZA FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Com todo respeito ao r. Sentença deve ser modificada para julgar procedente o pedido
porquanto o impugnado laudo, ao qual não esta adstrito o Julgador, porquanto consta dos
autos laudos/exames de várias enfermidades principalmente ortopédicas, dando conta de
incapacidade desde quando requeridos pedidos administrativos, inclusive culminando com
cirurgia realizada pelo SUS somente data posterior, dentre tantos outros:

...

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...

I.I - Da incapacidade laboral

O laudo pericial produzido por médico do trabalho, apresentado no evento 13, aponta no
sentido de que não havia incapacidade laborativa na data da primeira DER (25/01/2017). Não
obstante, o perito judicial esclarece que a parte autora no momento está impedida de
trabalhar e em período de convalescença de procedimento cirúrgico realizado no joelho
esquerdo em 11/10/18, necessitando de 90 dias para a recuperação..

Contudo, entendo pela falta de interesse de agir da autora quanto a esse período, pois em
consulta feita por esse Juízo ao CNIS, observa-se que ela usufruiu de auxílio-doença no
período de 11/10/2018 a 31/07/2019, ou seja, no período atestado pelo perito.
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Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado
possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-
se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado somente terá direito ao
benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que
impeça o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial
foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a realização da perícia
judicial.

Vale dizer, por oportuno, que os atestados médicos apresentados se equiparam a mero parecer
de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões entre estes e o laudo do
perito do juízo deve ser resolvida em favor do último. Nesse sentido, leia-se o Enunciado nº 08
da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido
pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

É evidente que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova que vier a ser produzida nos
autos. O juiz pode valorar cada prova de acordo com seu convencimento pessoal, podendo,
inclusive, desconsiderar o laudo médico pericial.

Entretanto, essa atitude somente terá legitimidade quando se opuser ao laudo pericial todo um
arcabouço probatório capaz de indicar a incapacidade laboral do paciente, o que não restou
demonstrado nos autos.

I.II - Da qualidade de segurado

Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de
segurado e à carência.

Dos danos morais.

Por fim, quanto aos danos morais, igualmente, não os tenho por configurados. Para a
configuração da obrigação de indenizar por danos morais, é necessária a reunião dos
seguintes elementos, concomitantemente: 1) existência de dano moral; 2) conduta ilícita do
agente; 3) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; 4) ausência de excludentes de
responsabilidade; e, se for o caso, 5) culpa.
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Com efeito, tenho por dano moral, o contemplado no art. 5º, inciso V, da CR/88, a dor
experimentada por uma pessoa, em seu próprio sentimento, que exorbita a sensibilidade média
do ser humano e que não decorra de meros dissabores do cotidiano.

No caso concreto, entendo que a demandante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência o
prejuízo de cunho moral. O indeferimento de seu benefício, por mais grave que possa parecer,
não demonstra de per se a existência de um dano moral. Isto porque o procedimento
administrativo previdenciário assim desenvolvido encontra fundamento na legislação de
regência e está sujeito – como os demais atos da Administração Pública – ao controle
jurisdicional, exercido com vistas aos princípios da legalidade e da razoabilidade, que devem
nortear as decisões administrativamente proferidas.

Nesse contexto, entendo que eventuais indeferimentos de pretensão do administrado pela
administração (no que se inclui a cessação do benefício), muito embora representem atos
passíveis de revisão administrativa ou mesmo jurisdicional, não possuem, por si só, o condão
de provocar dano moral, tal qual doutrinariamente concebido. Desta forma, a manifestação da
autarquia previdenciária, por intermédio de seus prepostos, no sentido de que o segurado não
padece de qualquer enfermidade e que está apto para o trabalho, conquanto possa afrontar os
interesses e às convicções da parte-Autora, ou mesmo representar entendimento equivocado da
administração, não configura, conforme entendo, dano moral.

Decerto, a ilegalidade e a desproporcionalidade do ato administrativo dão azo à sua
revogação ou anulação e, conforme o caso, à responsabilização civil do ente público. No
entanto, o delineamento do caso fático trazido à análise não evidencia ter o INSS procedido
além dos limites legais, de forma a causar na parte requerente abalo de ordem psíquica ou
moral.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:   faxineira                          

Data de nascimento: 10/08/1962                         

Grau de escolaridade: 2ª série do ensino fundamental

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

Evento 1 - Laudo18, datado de 12/08/2018, que atesta necessidade de afastamento do trabalho
até recuperação total.

Evento 1 - Laudo 19, sem data, que relata dor lombar, prejudicando atividades diárias e que a
paciente cessou atividade de faxineira em razão da dor.

Evento 1 - Laudo 20, datado de 25/10/2017, que relata dor lombar, prejudicando atividades
diárias e que a paciente cessou atividade de faxineira em razão da dor.

Evento 1 - Laudo 21 e 22, datado de 17/04/2017, o qual não atesta incapacidade, mas apenas
que a paciente relata incapacidade.

Evento 1 - Laudo 23 e 24, datado de 20/12/2017, o qual não atesta incapacidade.
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Evento 1 - Laudo 26, datado de 12/06/2018, que encaminha a paciente para avaliação de
cirurgia de catarata.

Evento 1 - Laudo 28, com agendamento de cirurgia de catarata para 20/08/2018.

2. A autora requereu benefício de auxílio-doença em 25/01/2017 (Evento 1 - Indeferimento6),
05/04/2017 (Evento 1 - Indeferimento8) e 08/12/2017 (Evento 1 - Indeferimento7), os quais
restaram indeferidos, em razão das conclusões das perícias médicas administrativas cujos
laudos constam às fls. 10, 11 e 12 do Evento 27-RSC1.

Os laudos médicos particulares acima referidos não são suficientes para comprovar a
incapacidade nas épocas em que apresentados os três requerimentos da autora.

Como ressaltado na sentença, a autora recebeu benefício de auxílio-doença no período
de 11/10/2018 a 31/07/2019, já no curso da presente ação, ajuizada em 08/08/2018.

Consta reiteradamente do laudo da perícia judicial, realizada em 30/10/2018, que houve um
período limitante de 30 dias a partir de 20/08/18 e no momento está impedida de trabalhar e
em período de convalescença de procedimento cirúrgico em joelho esquerdo em 11/10/18.
(Evento 13-Laudo1, fl. 3)

O laudo da perícia administrativa realizada em 30/07/2018 (fl. 13 do Evento 27-RSC1)
concluiu pela incapacidade laborativa, com início em 12/06/2018 (data do relatório
oftalmológico), estimando em 90 dias o tempo para procedimento cirúrgico (de catarata) e
recuperação.

A cirurgia foi realizada em 21/08/2018, conforme Evento 11-Laudo3 e Evento13-Laudo2, fl.
01. O benefício, contudo, restou indeferido, constando do CNIS apenas o benefício recebido
no período de 11/10/2018 a 31/07/2019.

Depreende-se do documento de fl. 8 do Evento 27-RSC1 que a perícia administrativa
realizada em 30/07/2018, acima referida, ocorreu em razão do requerimento de concessão de
auxílio-doença apresentado em 09/07/2018 e indeferido por "falta de perído de carência".

Uma vez que a autora já estava incapaz desde 12/06/2018, conforme perícia administrativa, e
assim permaneceu até a recuperação da cirurgia realizada em 21/07/2018, recuperação essa
que se deu em trinta dias, conforme atestado pelo perito judicial, ante o laudo particular
apresentado pela autora, esta faz jus ao benefício no período de 12/06/2018 a 19/09/2018.

Na data de início da incapacidade (12/06/2018), a autora estava contribuindo como
contribuinte facultativa desde a competência 09/2017, conforme CNIS (Evento 27-RSC1, fl.
3).

Conforme art. 27-A da Lei 8.213/91, na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins
da concessão do benefício de auxílio-doença, o segurado deverá contar, a partir da data da
nova filiação à Previdência Social, com metade do período  previsto no art. 25, I, da mesma
lei, ou seja, com seis contribuições mensais.
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Ressalte-se, a propósito do disposto no art. 27, II, da Lei 8.213/91, que a autora efetuou os
recolhimentos sem atraso relativamente às competências 09/2017  a 05/2018 (último
recolhimento em 12/06/2018, data de início da incapacidade) com exceção apenas
da competência 01/2018, paga em atraso (em 06/03/2018), mas que não importou na perda da
qualidade de segurada da autora, a teor do art. 15, VI, da Lei 8.213/91, pelo que deve ser
computada no período de carência, conforme art. 11, § 4º, do Decreto 3.048/99.

Em face do exposto, deve ser reconhecido o direito da autora ao benefício de auxílio-doença
no período de 12/06/2018 a 19/09/2018.

III.      Conclusão.

Sem honorários e sem custas (artigo 55, Lei 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para
reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido, condenando o INSS a conceder à
autora o benefício de auxílio-doença com DIB em 12/06/2018 e DCB em 19/09/2018,
pagando-lhe as prestações devidas com correção monetária e juros de mora, estes incidentes a
partir da citação.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371453v23 e do código CRC 7c1bb5f3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5000685-14.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FRANCISCA INGINA CARVALHO DE SOUZA SANT ANA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSOS INOMINADOS. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
RETROAÇÃO DA DIB. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DO INSS.
HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
restabelecer AUXÍLIO-DOENÇA e convertê-lo em aposentadoria por invalidez na data da
perícia do juízo, em 29/10/2018; entretanto requereu a desistência do recurso no Evento 53.

A parte autora também interpôs RECURSO INOMINADO. Pretende no recurso, obter a
retroação da DIB do benefício de aposentadoria por invalidez, fixando-o desde a DER em
13/06/2014 ou desde 2016, conforme laudo pericial. No recurso, a parte autora aduziu o que
segue: (i) a autora encontra-se definitivamente incapacitada para o trabalho desde a cessação
indevida do benefício em 08/10/2014; (ii) o laudo médico pericial confirmou o diagnóstico
narrado na inicial, bem como a existência de incapacidade definitiva para a atividade
habitual, e que tal incapacidade subsiste, no mínimo desde os idos de 2016.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de ação previdenciária ajuizada por FRANCISCA INGINA CARVALHO DE SOUZA
SANT ANA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com
pedido de concessão do benefício de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez.

...

I.I - Da qualidade de segurado e da carência

No caso dos autos, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurada são
fatos incontroversos. Com efeito, não há dúvidas acerca dos requisitos concernentes à
qualidade de segurado e à carência, até porque a parte autora postula a condenação do INSS
ao restabelecimento de benefício que vinha sendo pago administrativamente.

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho, o que corresponde às teses antagônicas sustentadas pelas partes.
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I.II - Da incapacidade laboral

O laudo pericial apresentado no evento 16 aponta no sentido de que a requerente sofre de
espondilite anquilosante. Concluiu que a autora apresenta incapacidade total e permanente.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que prova pericial é o meio pelo qual se
procura esclarecer certos fatos, alegados nos autos, que porventura suscitem dúvida na
apreciação do direito e do aspecto fático pelo magistrado.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por
profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações
capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação
e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide
sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das
atividades de extração de informes.” (Instituições de Direito Processual Civil, Editora
Malheiros, 2001. v. III, p. 584).

Com relação ao laudo pericial emitido, deve ser lembrado que, no Direito brasileiro, exceto
nos casos dos artigos 5, XXXVIII (tribunal do júri) e 217, §1º (justiça desportiva), somente o
Julgador pode conclusivamente determinar se uma pessoa está ou não em situação de
incapacidade (total ou parcial; permanente ou temporária) laborativa em virtude do art. 5º,
XXXV da CF/88, que impede a subtração do conhecimento do Poder Judiciário de qualquer
lesão ou mesmo ameaça de lesão a direito. Assim, é missão constitucional do Juiz
regularmente investido de jurisdição e competência julgar a controvérsia (lide)
exclusivamente, sem concorrência de nenhum outro ator Público, incluído o Perito, que
embora importante, é um auxiliar do Juízo, e nunca pode ser considerado um cojulgador, mas
um colaborador.

Desta forma, considerando todo o conjunto probatório dos autos, é dever exclusivo do
Magistrado (sem nenhuma interferência, portanto) valorar todas as provas produzidas para
concluir ou não pela incapacidade do requerente. 

Nesse passo, verifico que o laudo pericial corrobora as informações constantes nos laudos
particulares.

Acerca do data de início da incapacidade, o perito do juízo respondeu que a autora  apresenta
laudo de ressonância de abril de 2014 demonstrando alterações significativas e o benefício foi
cessado em 08/10/2014.

Verifico que a parte autora trouxe aos autos laudos médicos datados de 2014, próximos à data
de cessação do benefício, que indicam incapacidade para o trabalho.

Assim, acolho a conclusão dos referidos laudos, suplementares ao laudo pericial do juízo.

Logo, estando presentes todos os requisitos, comprovada a incapacidade desde a cessação do
benefício, faz jus  a parte autora ao restabelecimento do auxílio-doença.

Não obstante, considerando que a perita judicial afirmou que no momento da perícia a parte
autora estava total e permanentemente incapaz para atividade laboral, deverá ser o benefício
de auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, a partir da data da perícia
médica.

Desde já rejeito eventual alegação de julgamento extra petita, uma vez que é amplamente
aceita na jurisprudência a fungibilidade entre os benefícios por incapacidade, bem assim em
face do dever do INSS, inclusive reconhecido administrativamente, de conceder ao
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beneficiário o melhor benefício a que tiver direito, lógica que se aplica também ao processo
judicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com base no art. 487, I do NCPC, e
condeno o Réu a:

a) RESTABELECER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte-autora desde a
data da indevida cessação do benefício CONVERTENDO-O em Aposentadoria por Invalidez,
a contar da realização da perícia judicial, em 29/10/2018.

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: vendedora de calçados (Evento 16 - LAUDO1)                             

Data de nascimento: 31/08/1985 (Evento 1 - RG4)                                  

Grau de escolaridade: ensino médio completo (Evento 16 - LAUDO1) 

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial são contemporâneos ao
gozo do benefício por incapacidade.

2. O laudo da perícia do juízo constatou que a autora é portadora de espondilite anquilosante
(CID M45.0), sendo a queixa dor crônica constante em quadril e membros inferiores,
fraqueza. Sobre a limitação imposta pela doença, disse a expert que a paciente apresenta
limitações físicas importantes demonstradas em exames de ressonância magnética e
radiografias que a impedem de exercer qualquer atividade ligada ao movimento. Concluiu
que a limitação é total e permanente, com início da doença em 2014 e a incapacidade
identificada desde 2016. Descreveu a perita que a limitação decorre da progressão da doença,
eis que a espondilite é uma doença crônica, que em cada período de exacerbação agrava a
doença e pode produzir sequelas incapacitantes.

Esclareceu, ainda, o seguinte sobre a doença da autora:

A paciente é portadora de espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune inflamatória
crônica que causa alterações nas articulações, levando a degeneração e sequelas para
movimentos e dor crônica. O paciente passa a apresentar dificuldade de transferência como
levantar da cadeira, dificuldade para deambular e progressivamente rigidez de coluna. A
paciente apresenta atividade inflamatória em articulações de quadril já demonstradas à
ressonância magnética e às radiografias, apresenta dor constante para vários movimentos e já
está em tratamento reumatológico. Não está apta para exercer atividades laborais que
envolvam qualquer atividade física.

Após a DCB (08/10/2014), não há atestados e/ou laudos médicos particulares.
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A sentença restabeleceu o benefício de auxílio-doença na data da cessação indevida, em
08/10/2014, e determinou a sua conversão em aposentadoria por invalidez na data da
realização da perícia médica, em 29/10/2018. 

Entretanto, a perícia do juízo afirmou, com base na evolução da doença, que a incapacidade
total e permanente estava presente em 2016, sem especificar data. A conclusão da perícia é
técnica, logo não deve prevalecer a data de conversão fixada na sentença (data da perícia).

Considerando, a evolução da doença e as informações prestadas pela perita do juízo, entendo
razoável fixar-se a DIB da aposentadoria por invalidez em 01/01/2016, descontando-se o
período em que a autora esteve em gozo de salário maternidade (21/06/2016 a 18/10/2016 -
Evento 24 - OUT1), ante a vedação de recebimento conjunto de benefício por incapacidade e
salário-maternidade, consoante previsto no art. 124, IV, da Lei nº 8.213/1991.

III.      Conclusão.

Voto no sentido de HOMOLOGAR o pedido de desistência do RECURSO DO INSS, nos
termos do art. 998 do CPC e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
para reformar a sentença e fixar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez em 01/01/2016, descontando-se os períodos de gozo de salário-maternidade, nos
termos da fundamentação. Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente
são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371471v14 e do código CRC 1d278150.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000487-52.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE GERALDO GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue: (i) nulidade da perícia do juízo, eis que se
mostrou omissa quanto à análise e exame físico do autor; (ii) está afastado do trabalho desde
2009 e não foi considerado apto no exame admissional para retorno em avaliação realizada na
véspera da perícia do INSS; (iii) há laudos médicos em neurologia que atestam incapacidade.
Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e conceder o benefício
de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença desde a negativa indevida em 10/08/2018.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...    Quanto à incapacidade, o laudo elaborado pelo perito judicial atesta que a parte autora
não está incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas habituais.

Pois bem.

A parte autora, ao se manifestar sobre o laudo pericial, impugnou o exame produzido em Juízo
tendo aduzido, em suma, que se encontra incapaz para o trabalho.

No tocante ao período em que o jusperito afirma que a parte autora esteve incapaz ao
trabalho, verifico que foi concedido judicialmente o benefício de auxílio-doença do referido
período nos autos n.º 0039222-63.2017.4.02.5051, o que impossibilita sua análise nos
presentes autos.

O laudo pericial foi conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa da parte autora, e
sendo o mesmo, em princípio, imparcial, há de prevalecer sobre o particular, apresentado
unilateralmente.

Mesmo diante de possíveis divergências entre os atestados médicos apresentados pela parte
autora e a prova pericial, não há no presente caso qualquer vício capaz de invalidar o laudo
pericial.
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Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente por uma
das partes equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, ao passo que o laudo pericial se
caracteriza como elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial e da
ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito
Santo: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Importa mencionar o entendimento já consolidado pela TNU (PEDILEF 200972500071996,
JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, TNU, DOU 01/06/2012.), no sentido de que
a realização de perícia por médico especialista só é necessária em casos especialíssimos e de
maior complexidade como, por exemplo, nos casos de doenças raras. Comungo com tal
entendimento. Assim, no caso dos autos, diante das patologias alegadas pela parte autora em
sua inicial, não há, em princípio, a necessidade de que o perito nomeado por este Juízo possua
especialização na área.

No mesmo sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: “Não se exige médico
especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do
juiz”.

Além disso, considero as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Com base nessas premissas, indefiro o requerimento autoral de designação de nova perícia
formulado.

Ainda, cabe destacar que, seja por conta das características próprias da doença de que
padece ou do resultado do tratamento médico que vem realizando, é plenamente plausível uma
pessoa ser portadora das patologias alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o
labor, sendo este o caso dos autos.

Assim, ante a inexistência de prova da incapacidade laborativa, a improcedência do pedido de
benefício por incapacidade é medida que se impõe, afigurando-se despiciendo o exame dos
demais requisitos necessários ao deferimento dos benefícios almejados.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos da fundamentação, e
resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC.

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: auxiliar de almoxarifado                            

Data de nascimento: 19/03/1965                                  
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Grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

Atestado de Saúde ocupacional, datado de 31/08/2018, com resultado inapto
temporariamente (Evento 1 - LAUDO4 - fls. 1/2);

Laudos médicos, emitidos por neurologista, datados respectivamente em  25/05/2017,
17/08/2017, 01/12/2017, 05/03/2018, 10/05/2018 e 10/09/2018, sugerem manter
afastamento das funções habituais em razão do quadro de dor e da limitação de
movimentos  apresentados (Evento 1 - LAUDO 4 - fls. 1/4 e LAUDO 6 - fls. 1/4);

2. O laudo da perícia do juízo relatou que não foi constatada doença incapacitante, apenas o
relato de dor da parte autora. Sobre a data provável do início da incapacidade disse que: Só
há como atestar incapacidade laborativa total e temporária por 01 ano, a partir do
tratamento cirúrgico realizado, contudo a data não foi comprovada. Os elementos nos quais o
perito se baseou foram descritos no item Conclusão. Não foram constatadas doenças
incapacitantes ou restrições laborativas ou funcionais no momento atual, prejudicando o
quesito.

Houve quesitação complementar (Evento 19 - PET1) com esclarecimentos prestados pelo
perito no Evento 27 - LAUDO1 e a conclusão do laudo inicial foi ratificada.

A DER ocorreu em 10/08/2018. 

O LAUDO SABI do exame pericial (Evento 8 - OUT1 - fl. 68), concluiu pela ausência
de incapacidade, entretanto mostra-se lacônico. 

3. No caso concreto, a incapacidade temporária do autor está comprovada pelo atestado de
saúde ocupacional e laudos de médico neurologista, antes indicados, que descrevem
respectivamente o seguinte:

(...) hoje apresenta quadro de dor em região de coluna lombar, limitação de movimentos,
ausência de rotação de S1, palpação de espinhosas positivas para dor (EVA 3/4), Artrodese de
Coluna Lombar 360° L5-S1 e em uso de analgesia regular, tudo conforme Laudo do Médico
Neurologista Dr. Rogério Santos Pacheco CRM 5801 — ES e aguardando penda médica
agendada para o dia 04/09/2018 junto ao INSS para confirmação da incapacidade para o
trabalho. Após exame físico e anamnese ocupacional, considerando ainda que o trabalhador
queixa-se de fortes dores, anda com dificuldade, sabendo que o trabalhador para exercer suas
atividades laborativas, permanece mais de 60% da jornada de trabalho de pé, faz
levantamento de peso acima da linha do ombro, o qualifico como temporariamente inapto
para retorno ao trabalho, enquanto aguarda perícia junto ao INSS.

PACIENTE COM QUADRO DE DOR EM REGIÃO DE COLUNA LOMBAR MAIOR A D.
PÓS OP DE ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR L5S1 VA + VP. DOR IRRADIADA PARA
MID. DISESTESIAS MAIORES A D. PIORA AO FICAR MUITO TEMPO SENTADO OU DE
PÉ. USO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DE DOR DE FORMA FREQUENTE.
SOLICITO NOVA RM DE COLUNA LOMBAR. RX DE COLUNA DE CONTROLE COM BOA
ESTABILIZAÇÃO. FIE COM DOR. PALPAÇÃO LOCAL COM DOR. ROTAÇÃO DE
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QUADRIL MAIOR A D, POSITIVO PARA DOR. ATUALMENTE COM 94KG. ORIENTO
SOBRE ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADES FÍSICAS. SUGIRO MANTER AFASTAMENTO DE
SUAS FUNÇÕES, PROVAVELMENTE DE FORMA DEFINITIVA.

Em face do exposto, o autor faz jus ao benefício de auxílio-doença com DIB na DER
(10/08/2018).

A DCB deve ser fixada na data da perícia do Juízo, que concluiu não haver incapacidade.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA com DIB em 10/08/2018 e DCB a ser fixada no dia 3/4/19,
data da perícia judicial.

Os valores deverão ser devidamente atualizados com juros de mora e correção monetária.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371473v23 e do código CRC 0647e259.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000384-45.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FABIOLA SANTANA PENA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A sentença condenou o INSS a "... restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença
à parte autora (NB 6193921110), desde a cessação indevida, com DIP na presente, devendo
ser mantido, independentemente de requerimento de prorrogação, até a constatação de sua
plena capacidade laborativa em perícia realizada em sede administrativa após o transcurso
do prazo mínimo de 01 (um) ano contado da data da perícia médica, realizada em
28/03/2019, ou até a conclusão de programa de reabilitação;" (ev.32).

Ambas as partes recorreram.

O INSS pretende seja fixada DCB: "...  requer, o INSS, que o presente recurso seja conhecido
e provido, reformando-se a sentença recorrida e fixando-se a DCB do auxílio-doença, na
forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91 ou facultando-se, ao INSS, a possibilidade de
aplicação do § 9º, do mesmo dispositivo, tendo em vista a inexistência de qualquer
inconstitucionalidade no mesmo, como demonstrado acima." (evento 44).

A parte autora pretende a concessão de aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%
(alega haver necessidade permanente de auxilio de terceiros). A autora alegou o que segue:

De acordo com os atestados e exames anexos, o requerente sofre de quadro psicótico crônico
com esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, episódio depressivo grave, transtorno de
estresse pós-traumático, o que lhe impede de retornar ao seu labor. Também, in casu, não se
pode perder de vista o parecer técnico de uma psicóloga e de um médico assistente do
requerente, indicando, que está incapacitado definitivamente para o exercício de qualquer
atividade laborativa. Tudo isto é o que se pode extrair do laudo médico anexo.   ...   

 É  certo que o diagnóstico impede, sem sombras de dúvidas, que a autora exerça sua
atividade laborativa, pois quem sofre destes transtornos perde o sentido de realidade, ficando
incapaz de distinguir a experiência real da imaginária. A esquizofrenia se manifesta em crises
agudas com sintomatologia intensa, intercaladas com períodos de remissão. É uma doença do
cérebro com manifestações psíquicas, que começa no final da adolescência ou início da idade
adulta antes dos 40 anos. O curso desta doença é sempre crônico com marcada tendência à
deterioração da personalidade do indivíduo. O transtorno afetivo bipolar inclui sintomas
como euforia, dificuldade para dormir e perda de contato com a realidade. Já os episódios
depressivos são caracterizados por falta de energia e motivação, além de perda de interesse
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nas atividades cotidianas. Os episódios de alteração de humor podem durar dias ou meses e
também podem estar associados a pensamentos suicidas. Por fim, o transtorno de estresse pós-
traumático tem os sintomas de pesadelos ou lembranças repentinas (flashbacks), fuga de
situações que relembrem o trauma, reações exageradas a estímulos, ansiedade e humor
deprimido. Logo, é evidente que o diagnóstico de esquizofrenia obsta que o requerente realize
quaisquer funções, já que completamente incapaz para os atos da vida civil. A Recorrente
anexa ainda ao presente recurso, laudo atualizado por seu formulado pelo psiquiatra que a
acompanha, que é de grande valia para a analise da incapacidade da requerente.    ...

Deste modo, desvela-se que embora a conclusão do Perito seja no sentido de que a autora não
esteja incapacitada de forma permanente, os documentos médicos anexados aos autos, o seu
histórico profissional, e a ausência de condições para reabilitação profissional, corroboram o
fato de que o autor se encontra permanentemente incapacitada para o trabalho, fazendo jus ao
benefício de Aposentadoria por Invalidez. Assim, diante de sua situação pessoal e por sofrer
limitação funcional, não há como imaginar que o mesmo consiga colocação no mercado de
trabalho sendo portador de tais limitações. Ademais, infere-se, que a incapacidade da parte
autora é multiprofissional, ...

A autora requer inclusive a conversão do feito em diligencia a fim de que seja realizada nova
perícia para a efetiva constatação de suas condições de saúde. 2. Da omissão em responder os
quesitos formulados pelo autor O Perito fora questionado a cerca da incapacidade laborativa,
por meio dos quesitos elaborados do Autora (evento 7), inclusive se a doença a qual está
acometido lhe impediria de exercer qualquer atividade que lhe garanta subsistência, ou ao
menos a atual atividade profissional que vinha exercendo. Entretanto, em sua avaliação
médica, o Perito NÃO RESPONDEU OS QUESITOS apresentados pela Requerente,
constantes em evento 7. Ora, Excelências, como pode o Perito não responder os quesitos
formulados pela Autora desde o princípio, se estes são o principal (se não o único) meio das
partes inquirirem o expert e consequentemente produzir prova? Como poderá exercer o
contraditório e a ampla defesa (DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA)? O fato é que a
omissão da Perita quanto aos quesitos da Autora caracteriza grave violação do direito à
prova, ampla defesa e ao contraditório, de maneira que torna o Laudo absolutamente
inutilizável.   ... 

DA PROVA EMPRESTADA In casu, os elementos da perícia da pericia não coadunam com o
efetivo estado de saúde da recorrente. Neste diapasão, a recorrente junta laudo judicial e
sentença de caso semelhante, prova emprestada, de processo que tramita no juízo a quo, com o
objetivo de iluminar o julgamento de Vossas Excelências.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.

Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Assim, produzida prova pericial, o médico designado para o ato apurou que a parte autora é
portadora de transtorno bipolar e esquizofrenia, que a incapacitam de forma total e
temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais desde 26/03/2018.
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Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 01 (um) ano de tratamento para
reavaliação.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 18/07/2017 e
21/01/2019, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao restabelecimento do benefício
previdenciário de auxílio-doença desde a cessação indevida.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

 Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se coaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do pedido de
prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora por perícia
administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do art. 62; cabendo ao INSS a
convocação do segurado no momento oportuno.

Insta registrar que a parte autora impugnou o laudo pericial no tocante à natureza temporária
de sua incapacidade atestada pelo perito, aduzindo que estaria permanentemente inapta ao
labor.
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Porém, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo probatório
coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o atestado pelo
médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias geram a
incapacidade total e definitiva da parte requerente.

Com isso, deixo de acolher o pleito atinente à aposentadoria por invalidez, porquanto ausente
um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a incapacidade laboral de caráter
permanente.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6193921110),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, devendo ser mantido, independentemente de
requerimento de prorrogação, até a constatação de sua plena capacidade laborativa em
perícia realizada em sede administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano
contado da data da perícia médica, realizada em 28/03/2019, ou até a conclusão de programa
de reabilitação;

b) Pagar as prestações vencidas desde a cessação indevida até a DIP, observada a prescrição
quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício inacumulável;

...

 P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:                       "educadora social" (cf. laudo, ev.22);

Data de nascimento:     4/11/1988                             

Grau de escolaridade:  2º grau

2. RECURSO DA AUTORA.

A autora recebeu auxílio-doença de 18/7/17 a 21/1/19 (ev.9-out1).

A sentença determinou o restabelecimento desse benefício.

Dos 7 laudos de médico assistente juntados à inicial (ev.1-laudo8 e ev.1-laudo9), apenas 1 é
posterior à DCB.

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.
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Logo, o único laudo a que atribuo efeito probatório é o emitido em 28/1/19, que consta em
ev.1-laudo8, pág.7.  O conteúdo desse laudo evidencia que o médico assistente concluiu haver
estado de incapacidade (embora não o tenha afirmado explicitamente), já que o médico
afirmou que a autora portava quadro psicótico crônico "com prejuízo de sua ética e juízo"; e
afirmava que se trata de "paciente de difícil controle e manejo sem alta pretendida com
momentos de piora psíquica".

Não obstante isso, o médico assistente não concluiu haver incapacidade definitiva.

Não há uma só prova nos autos que afirme haver estado de incapacidade definitiva.

A autora conta apenas com 31 anos de idade. É inviável fixar, desde já, que está incapacitada
em definitivo, seja porque o perito judicial afirmou que a incapacidade é temporária, seja
porque o seu médico assistente foi inespecífico quanto a esse dado.

O laudo pericial está adequadamente fundamentado. O perito apontou concretamente os
documentos médicos que lhe foram apresentados, os exames físico e psíquico realizados e a
conclusão a que chegou. Por conseguinte, não há razão para anular – e muito menos para
reformar – a sentença.

Como não há prova de incapacidade definitiva, fica prejudicado o pedido de concessão do
adicional de 25%.

Evidentemente, não há como acolher o pedido de "prova emprestada" feito no recurso, visto
que a tal prova é um laudo produzido em outro processo no qual figurava como autor outro
segurado, que não a autora desta ação.

3. RECURSO DO INSS.

A sentença não fixou DCB e determinou seja o benefício pago até a constatação de sua plena
capacidade laborativa em perícia realizada em sede administrativa após o transcurso do prazo
mínimo de 01 (um) ano contado da data da perícia médica.

O INSS pretende seja fixada DCB, como se infere do teor do pedido recursal: "que o presente
recurso seja conhecido e provido, reformando-se a sentença recorrida e fixando-se a DCB do
auxílio-doença, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91 ou facultando-se, ao INSS, a
possibilidade de aplicação do § 9º, do mesmo dispositivo, tendo em vista a inexistência de
qualquer inconstitucionalidade no mesmo, como demonstrado acima." (ev.44).

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164):

"Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
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que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos
termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova
perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."

Logo, deve haver a fixação de DCB.

O perito estimou o prazo de 1 ano para que se proceda à reavaliação:

16. É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a)
periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade
habitual (data de cessação da incapacidade)? 

Pelo menos 1 (um) ano de tratamento para que possa fazer uma reavaliação.

A perícia foi realizada em 28/3/19.

Logo, a DCB deve ser fixada em 28/03/2020.

É inaplicável o prazo de 120 dias previsto no § 9º do artigo 60 da LBPS, visto que o mesmo
terá incidência apenas nos casos em que não se estima prazo. No caso concreto, o perito fez a
estimativa.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para FIXAR A DCB NO DIA 28/03/2020
(NB 6193921110). Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são
devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371503v7 e do código CRC d8e4440b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000085-02.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DJALMA ARAUJO DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Com todo respeito ao r. Sentença deve ser anulada para deferir pedido EV 20, eis que somente
analisa o "momento" e as provas dos autos dão conta de incapacidade ainda que até o
momento da perícia, caso acolhido o laudo pericial deve ser modificada para conceder
benefício até então.

...

Assim, deve ser a r. Sentença anulada ou reformada para julgar procedente o pedido inicial.
Isto posto, requer: a) Seja anulada a r. Sentença deferindo pedido EV 20, ou modificada para
julgar procedente o pedido inicial; b) conceda Tutela de Evidencia

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...   A perita médica judicial diagnosticou passado de cirurgia de varicocele e prolapso de
valva mitral (Evento 18, LAUDO1) e concluiu que “conforme avaliação pericial a parte
autora apresenta a patologias descrita, mas não apresenta incapacidade ou redução de sua
capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações importantes ao exame físico e
aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro
atual, idade e grau de instrução do autor, concluo pelo seu não afastamento do mercado de
trabalho, sendo considerado apto para suas atividades”.

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que
autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos documentos suficientes capazes de
infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados. Em que pese a impugnação apresentada pela parte
autora no Evento 20, PET1, a perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla
defesa, foi realizada por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo
suas conclusões em relação aos documentos particulares juntados aos autos pelas partes.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 292



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 397/429

5000085-02.2018.4.02.5003 500000371551 .V3 JES10672© JES7027

Reputo ser desnecessária a remessa dos autos ao perito do Juízo para responder aos
esclarecimentos solicitados, uma vez que as respostas aos referidos quesitos podem ser
extraídas do teor de todo o laudo pericial que, no caso concreto, afastou por completo a
incapacidade alegada.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59).

Desta forma, inexistindo incapacidade laboral, não faz jus a parte autora ao benefício
previdenciário pleiteado na inicial.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua análise,
tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a ausência de
incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou não de segurado da
parte autora.

No caso em tela, a parte autora pleiteia também o acréscimo de 25% ao valor da
aposentadoria por invalidez. Todavia, vale ressaltar que, conforme aduz o artigo 45 da Lei nº
8.213/91, a concessão do acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez é devida
em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da assistência permanente de
outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos, bem como o expert, no laudo pericial
judicial, não indicou tal possibilidade.

Em relação ao pedido de danos morais, não restou configurada qualquer ofensa à
personalidade da parte autora, nem demonstrado nenhum ato ilegal ou arbitrário praticado
pela Autarquia Previdenciária que a tivesse exposto a situação vexatória, razão pela qual não
há que se falar em danos desta natureza.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:        pintor                     

Data de nascimento: 10/10/1966                                 

Grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto

2.  Em ev.1-comp3 há documentos indicando internação e alta hospitalar em 2018;
hemogramas e outros documentos médicos. Há apenas duas páginas contendo laudos (2 na
primeira, 4 na segunda, págs.17/18) que foram emitidos no ano de 2009; ou seja, nove anos
antes do ajuizamento da ação. Há ali um laudo que indica haver limitação funcional, mas não
contém data; portanto, não tem valor probatório.
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A perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho exercido pela parte
autora, tendo fundamentado adequadamente seu parecer com satisfatória descrição da
anamnese, do exame físico e dos exames complementares.

O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado. O perito apontou concretamente
os documentos médicos que lhe foram apresentados, o exame físico realizado e a conclusão a
que chegou. Por conseguinte, não há razão para anular – e uito menos para reformar – a
sentença.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371551v3 e do código CRC 3a69a957.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 0035016-91.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SERGIO WILLIAM DE BRITO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

O Recorrente ingressou com a presente demanda, com o objetivo de obter a manutenção do
benefício auxílio-doença previdenciário, bem como a conversão em aposentadoria por
invalidez previdenciária, em razão das doenças incapacitantes de que padece, quais sejam:
OCLUSÃO DA ARTÉRIA RETINIANA CENTRAL, CEGUEIRA EM UM OLHO,
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA –CID’S H34.1,
H54.4, I10 E I50stando, portanto, TOTAL e DEFINITIVAMENTE incapacitada de exercer
qualquer atividade laborativa. Nos termos da r. sentença do evento 52, confirmada pela r.
sentença em embargos de declaração anexada ao evento 67, o MM Juiz de piso julgou
improcedentes os pedidos da exordial, mediante o argumento de que o i. perito concluiu que o
Recorrente padece de incapacidade permanente parcial, mas não para a função de auxiliar de
logística, cargo para o qual foi indicada a sua reabilitação. Todavia, em que pese o
conhecimento jurídico exposto na r. sentença proferida pelo MM Juiz de piso, seus termos não
merecem prosperar, objetivando o Recorrente a sua reforma, nos termos dos argumentos
expostos a seguir: IV – DA INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA DO RECORRENTE O
Recorrente passou por avaliação de potencial laborativa promovida pelo INSS, conforme
fls.40, cujo resultado foi o seguinte:       ...          A cegueira que acomete o Autor é irreversível,
conforme laudo emitido em 05/09/2017 de fls.42, pela Oftalmologista Dr.ª Rochelle Pagani
Rodrigues (CRM-ES 6995) nos seguintes termos:   ...    Como se vê, o Recorrente sofre de
visão monocular, sendo que a perda da acuidade visual no olho esquerdo é irreversível, o que
o torna totalmente inapto não apenas para a sua atividade habitual, mas também para
qualquer outra, inclusive para a função de auxiliar de logística, cujas tarefas demandam boa
visão em ambos os olhos. Está sob as responsabilidades de um Assistente de logística separar,
enviar e receber materiais levando em consideração prazos e modais, solicitar e controlar
custos de operações de logística, correios e motoboys, agendar e coordenar o motorista da
empresa, atuar com remanejamento de materiais, controlar o estoque de todos os clientes,
emitir notas de simples remessa para entrada em lojas e enviar materiais, participar no
desenvolvimento de estudos e implantação de alternativas de logística, visando adequação de
prazos e redução de custos, receber, conferir e controlar materiais e produtos, registrando
entradas, saídas e saldos, vistoriando-os quanto à sua integridade física, elaborando
relatórios, participar das atividades relativas à compra de produtos, materiais e bens
patrimoniais, colaborar na organização da armazenagem de mercadorias de modo a facilitar
a movimentação, localização e utilização de espaços, observadas as normas de segurança do
trabalho, controlar a movimentação de cargas transportadas, observando as normas de
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segurança no trabalho e os cuidados ambientais cabíveis, elaborar roteiros de entrega de
materiais, análise de contratos, otimizando os processos de movimentação e armazenagem de
materiais e produtos.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

".... De acordo com consulta ao sistema CNIS realizada em 09/08/2018, o benefício de auxílio-
doença do autor estava ativo naquele momento desde 30/11/2014 (fl. 148). O laudo pericial
produzido por médica especialista em medicina do trabalho apresentado às fls. 57/61 aponta
no sentido de que o autor relata fadiga ao caminhar, dor torácica quando se sente estressado,
visão monocular. Afirmou que o autor possui incapacidade permanente parcial, mas para o
cargo/função que está sendo reabilitado não apresenta incapacidade e/ou restrições. No laudo
pericial há informação de que o autor possui 50 anos e formação em ensino superior
incompleto. Trabalhava como operador de manutenção mecânica e está sendo reabilitado
para auxiliar de logística.

O autor não tem direito à aposentadoria por invalidez porque sua incapacidade não é total. A
reabilitação profissional deve ser tentada.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial, EXTINGUINDO
O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001). Havendo
interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar
contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c 219 do NCPC).
Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo
de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF 1 e nº 79
do FOREJEF da 2ª Região 2 , bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016 3 . Sem recurso,
certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos os autos, com as baixas e anotações
de praxe. P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 01/10/67

Escolaridade: Superior incompleto 

Profissão: "Operador de manutenção mecânica sendo no momento reabilitado pelo INSS para
auxiliar de logística" (cf. laudo, ev.16).

2.  O autor porta visão monocular. 

Conforme afirmou a perita, o autor laborava como operador de manutenção mecânica, mas foi
reabilitado para auxiliar de logística.

Esta 1ª TR-ES já reconheceu que a visão monocular não incapacita para as funções de
cozinheira (n.º 5001191-87.2018.4.02.5006), vigia (n.º 0004809-71.2017.4.02.5003/01, sendo
que no mesmo processo se aponto a diferença que há entre a função de vigia e de vigilante;
nesse caso, haveria incapacidade), agricultor ou trabalhador rural (n.º 000434-
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56.2012.4.02.5050/01, n.º 0000497-12.2011.4.02.5052/01, n.º 116834-04.2015.4.02.5001/01),
auxiliar de serviços gerais (n.º0016759-33.2017.4.02.5050/01) e faxineira diarista (n.º:
0016699-94.2016.4.02.5050/01). 

Quem porta visão monocular não tem visão de profundidade. Isso gera incapacidade para
várias funções. Não obstante, se não gera incapacidade para as atividades de agricultor e de
auxiliar de serviços gerais, concluo que também não há incapacidade decorrente dessa
patologia para quem desempenha a função de auxiliar de logística.  

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371501v4 e do código CRC fcfc6951.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0033127-05.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROSALINA CAPICHE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

A Recorrente é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica por sequela de tuberculose
bronquiectasia (CID J47), fibrose pulmonar, enfisema (CID J43), hipertensão (CID I10),
dorsalgia (CID M54), transtornos internos dos joelhos (CID M23), transtornos
articularesartropatia (CID M25), insuficiência respiratória, artrose e transtornos da
continuidade do osso ( CID J 84.1), espondiloatrose cervical, catarata senil em ambos os
olhos, asma, tireóide, insuficiência respiratória, transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1) e demência não especificada na doença
de Alzheimer (CID F00.9), dentre outras doenças, conforme laudos e exames médicos emitidos
pelo SUS e Particulares anexados a inicial (LAUDOS ANEXOS A INICIAL EVENTO 01-
DOC. 04 A 10, EVENTO 36, DOC.32). Devido a essas moléstias, a AUTORA, ora Recorrente,
sofre crises de tosses frequentes com raias de sangue, insuficiência respiratória e falta de ar,
crises alérgicas, dores coluna, joelhos, dormência nas duas mãos, braços, pernas inchadas e
pés, diminuição de força de ambas as mãos, crises de ansiedade, febre, tonturas frequentes,
desânimo e outros sintomas, somente dobra as pernas até a metade. Possui ainda, catarata em
ambos os olhos, alteração da pressão e colesterol, esquecimento, incapacitada para o
exercício de suas atividades laborativas habituais. Acontece que, em razão de padecer de tais
doenças, em 30.11.2007 a 23.07.2008, requereu o benefício de auxílio doença junto ao INSS,
sendo deferido, e, permanecendo incapacitada, requereu a sua prorrogação em 26/07/2008,
contudo, obteve a resposta de que seu benefício não foi concedido em virtude da não
constatação da incapacidade laborativa. É explícito que a AUTORA, ora Recorrente é
acometida das doenças listadas acima desde o requerimento de 30.11.2007 e recebimento do
primeiro benefício, bastando apenas que se verifiquem os exames e laudos em anexo. ...

3.1.1 – Análise de outros meios de convicção para configurar a incapacidade. É cediço que a
concessão do benefício de auxílio-doença, além de outros requisitos, a lei exige a
incapacidade laborativa permanente. Tratando-se de ação, objetivando aposentadoria por
invalidez, ou o restabelecimento de benefício de auxílio doença, anteriormente concedido e
indevidamente cessado, vez que a Recorrente não se recuperou da incapacidade que ensejou o
deferimento de seu benefício, conforme se vê nos laudos médicos acostados aos autos, não há
que se discutir o preenchimento dos requisitos da carência e da manutenção da qualidade de
segurado. Com relação à incapacidade, é sabido que a expressão “incapacitado para o
trabalho ou para o exercício das atividades laborais habituais” traduz-se em um conceito
jurídico indeterminado cuja aplicação, no caso concreto, é tarefa das mais tormentosas. Por
este motivo, deve o magistrado acolmatá-la utilizando-se de uma integração interpretativa,
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valendo-se, para tanto, de parâmetros como a idade, o grau de instrução, a reinserção social e
a dificuldade latente de inclusão no mercado de trabalho. Neste giro, conclui-se que a
incapacidade não está adstrita à comprovação de ordem exclusivamente médica,
compreendendo um juízo complexo de análise da concreta possibilidade da segurada retirar
do próprio trabalho renda suficiente para manter sua própria subsistência. No caso em tela, a
Recorrente é portadora de diversas patologias, na qual foram analisadas apenas algumas
destas patologias. ...

3.2.2 – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE A parte Recorrente
pleiteou, subsidiariamente, o pedido de aposentadoria por idade, pedido este requerido em
20/08/2017. Todavia, ao analisá-lo, em sede de embargos, o d. magistrado o julgou
improcedente, ao fundamento de que não houve contestação especifica da Autarquia
Previdenciária acerca desse pleito. O d. magistrado fundamenta ainda que não há nos autos
documento que comprove a data do requerimento, sendo assim, ele usou como parâmetro para
fundamentar sua decisão, a data em que a RECORRENTE completou 60 anos de idade, qual
seja, 07/04/2013.  ... 

3.2.3 – DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A EVENTUAL
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL OU CURA DA MOLÉSTIA. É cediço que o Recorrente
deverá ficar em gozo de auxílio-doença, até que haja a cura da moléstia. Caso não se entenda
pela sua incapacidade total e permanente, certo é que a mesma deverá ficar em gozo de
auxílio-doença, até que seja reabilitado profissionalmente em atividade compatível com suas
patologias.

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:    dona de casa (ev.1).                         

Data de nascimento:      7/4/1953                            

Grau de escolaridade:  ensino médio incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  Benefício por incapacidade.

A autora ajuizou esta ação em 6/11/2017 pedindo a condenação do INSS a pagar benefício
por incapacidade desde um requerimento que fizera nove anos antes, em
23/7/2008 (ev.1,pag.15).

A autora é dona de casa, tal qual a qualificou a inicial e o laudo pericial.

Há dois laudos de 2/8/17 e 30/10/17 atestando limitações para ativides habituais por conta da
doença pulmonar obstrutiva (ev1-out4, págs.13/14).

Ocorre que a autora, pelo que consta, é dona de casa. E nesses documentos não há referência à
sua atividade habitual.
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A própria autora afirmou que não tem limitação para a atividade que desempenha, como se
afere da resposta que deu à perita:

a) Queixa que o(a) periciando(a) apresenta no ato da perícia. 

RESPOSTA: Relata que para as atividades domésticas não apresenta limitação.

A conclusão da perita também foi no mesmo sentido:

f) A doença, lesão ou deficiência torna o(a) periciando(a) limitado(a) para o exercício do
último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos
quais se baseou a conclusão. RESPOSTA: Não, pois continua exercendo sua função de “do
lar”, relata ser a única responsável por cuidar da casa aonde residem 3 pessoas

Para além disso, aqueles dois laudos de médico assistente, emitidos em 2017 e que indicam
incapacidade sequer foram apresentados à perícia do INSS. Isso porque, pelo que há nos
autos, o último requerimento de auxílio-doença feito administrativamente ocorreu no ano de
2012 (ev.31-out29, pág.7), de modo que o pedido de concessão por benefício. 

Nessa linha, registro que se pode aplicar ao caso o que deliberou o STF no julgamento do RE
nº 631.240/MG, julgado em 03 de setembro de 2014 (bem anterior à propositura desta ação).

De todo o modo, considerando que consignou a perita, não há razão para acolher o pedido de
concessão de benefício por incapacidade.

3. Pedido subsidiário: APOSENTADORIA POR IDADE.

Na inicial há causa de pedir relativa à concessão de aposentadoria por idade.

No pedido, subsidiarimente, pleiteou-se o que segue: "... Caso assim não entenda requer,
subsidiariamente, que seja restabelecido o auxílio-doença desde sua cessação em 23/07/2008,
convertendo-o em aposentadoria por idade;" (ev.1, pág.14, 'f'). 

Aí não se mencionou a DIB ou a DER da aposentadoria pretendida. Também não se referiu
como converter auxílio-doença concedido em 2008 em aposentadoria por idade já que, nesse
caso - DIB da incapacidade em 2008 - não se teria como aplicar a regra do § 5º do artigo 29
da Lei 8213/91; e, por conseguinte, não se teria atingido a carência desse benefício
(aposentadoria por idade).

A causa de pedir dessa aposentadoria consta no item 4 da inicial, nas páginas 10/12.  

Nela nada se refere sobre a DER da pretendida aposentadoria. A DER somente é mencionada
no item 2, relativo ao benefício por incapacidade pretendido (na página 6).

Para além disso, não se juntou à inicial o comunicado de indeferimento do pedido de
aposentadoria por idade. Os 3 comunicados de decisão juntados à inicial referem a pedidos de
auxílio-doença (ev.1-out12).
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Tal comunicado de indeferimento administrativo (DER 20/8/17) somente foi juntado com o
recurso inominado (evento 62-out2).

Trata-se de documento que deveria vir juntado com a inicial.

A inicial se refere à DER da aposentadoria por idade quando fala da concessão de benefício
por incapacidade (item 2); quando pede aposentadoria por idade, não diz desde quando a quer
(item 4); quando formula o pedido subsidiário, pede a conversão daquele benefício (por
incapacidade) neste (aposentadoria por idade), sem nada referir a como aplicar ao caso o
disposto no § 5º do artigo 29 da LBPS; e, para além disso, não acostou a prova do
indeferimento da aposentadoria, de modo que foi inviável ao juízo a quo certificar-se da razão
pela qual o mesmo foi indeferido.

Nesse contexto, quanto a tal pedido, a inicial é inepta e o recurso, nesse ponto, não deve ser
conhecido.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve parcialmente conhecido e desprovido. Custas e honorários pela
parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95).
Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371499v9 e do código CRC 79964c16.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0039790-67.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOANA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a 
"... CONCEDER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parteautora desde a data do
requerimento em 27/11/2017 (NB 621.063.837-0, fl. 15), CONVERTENDO-O em
Aposentadoria por Invalidez, a contar da realização da perícia judicial, em 22/05/2018 (fl.
34)." (evento 52).

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

I - RELATÓRIO A parte autora requer a concessão do benefício por incapacidade. O MM.
Juízo “a quo” procedente o pleito autoral. Data venia, não merece prosperar a r. decisão
monocrática, eis que prolatada em flagrante ofensa as normas legais de regência, como
adiante será demonstrado. 

II – DA AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE OU SER O
RECORRIDO INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL Os benefícios
previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças, lesões
ou invalidez, encontram-se previstos na Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, nos arts. 42 e 59.
Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, se extrai os requisitos necessários ao
gozo dos benefícios, são eles: 1. qualidade de segurado; 2. carência ao benefício: 12 (doze)
contribuições mensais, se for o caso; 3. incapacidade temporária ou parcial (auxílio-doença)
ou permanente e total, ou seja, que o segurado se apresente insusceptível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez). No caso
em análise, a parte autora não comprovou judicialmente o seu enquadramento na hipótese
legal de garantia do benefício, conforme se verifica da leitura do laudo pericial. A perícia
judicial aponta a existência de incapacidade parcial para a atividade de empregada doméstica
e lavradora. Ocorre que a própria perícia reconhece que a parte autora está desempregada
HÁ MAIS DE 30 ANOS, sendo dona de casa, de modo que não há que se falar em reabilitação,
já que não exerce atividade laborativa remunerada e está apta para todas as funções que não
exijam esforço físico intenso. Com efeito, de acordo com o art. 42 da lei de benefícios, a
incapacidade que dá ensejo à concessão da aposentadoria por invalidez deve ser total e
permanente para qualquer atividade laborativa

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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"...   Pois bem. O laudo pericial, emitido por médica especialista em cardiologia, anexado ao
processo (fls. 34/39) revela que a parte autora sofreu infarto agudo do miocárdio em
04/07/2016, seguido da indicação de cirurgia cardíaca, com necessidade de repouso que
ocorre geralmente cerca de 03 a 06 meses. A partir de tal recuperação deverá evitar esforços
físicos intensos. A autora se submeteu a cirurgia de revascularização miocárdica. Afirmou que
a autora não deve exercer atividades que envolvam esforços físicos intensos. Concluiu que a
incapacidade é permanente e parcial.

A aposentadoria por invalidez depende da existência de incapacidade definitiva para a
atividade habitual e de insuscetibilidade de reabilitação profissional.

A perita admitiu, sob o ponto de vista físico, a possibilidade de reabilitação profissional. Não
obstante, a possibilidade de reabilitação profissional não deve ser analisada exclusivamente
sob o ponto de vista clínico e físico. As condições pessoais do segurado, tais como idade, grau
de instrução e histórico de atividades, também são relevantes para efeito de definir a real
possibilidade de reingresso no mercado de trabalho.

 Atualmente a autora está desempregada e trabalha com os serviços domésticos como dona de
casa. Em se tratando de trabalhadora com 61 anos de idade, analfabeta e com experiência
profissional de empregada doméstica, é improvável a eficiente reinserção no mercado de
trabalho, mesmo em atividade compatível com sua limitação funcional. Com todas essas
características negativas, o autor não conseguiria emprego. A autora, portanto, tem direito à
aposentadoria por invalidez.

Com efeito, o laudo pericial se apresenta completo o bastante para subsidiar o convencimento
deste Magistrado sobre a questão médica aqui colocada, sendo corroborado pelos documentos
apresentados pela parte-Autora.

Assim, nos termos da fundamentação supra, o autor faz jus ao benefício de Aposentadoria por
Invalidez desde a data do laudo pericial.

...

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com base no art. 487, I do NCPC, e
condeno o Réu a:

a) CONCEDER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parteautora desde a data do
requerimento em 27/11/2017 (NB 621.063.837-0, fl. 15), CONVERTENDO-O em
Aposentadoria por Invalidez, a contar da realização da perícia judicial, em 22/05/2018 (fl.
34).  ...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 20/01/1957 

Escolaridade: iletrada (cf. laudo)

Experiência laboral anterior: empregada doméstica, costureira
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2.  A perícia foi realizada em 22/5/18. 

A autora recolheu como empregada doméstica por apenas um mês no ano de 1990. Depois
disso, somente se refiliou como facultativa em 02/2016, aos 59 anos de idade.

Sobre a incapacidade laboral, a perita consignou que a mesma é temporária, nos seguintes
termos:

f) A doença, lesão ou deficiência torna o(a) periciando(a) limitado(a) para o exercício do
último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos
quais se baseou a conclusão. 

RESPOSTA: A pericianda está desempregada e sua função é de dona de casa há mais de 30
anos, conforme informações obtidas na anamnese. Considerando as funções já exercidas
(empregada doméstica) e as atividades domésticas em geral, considero que a doença cardíaca
da pericianda limita parcialmente sua função no momento, visto que deverá evitar esforços
intensos pelo menos até a realização de exames que comprovem a estabilidade clínica (teste
ergométrico ou cintilografia miocárdica); necessitou de afastamento completo de suas
atividades no período em que ocorreu o Infarto e foi submetida à cirurgia cardíaca, iniciando
entre julho e agosto de 2016 até a recuperação completa do quadro, porém atualmente não
apresenta sinais ou sintomas que demonstrem descompensação da doença. Quanto ao
diagnóstico de Bursite, é necessária a avaliação de especialista no assunto (ortopedista) para
maiores informações a respeito.

l) Caso se conclua pela existência de limitação permanente e parcial, é possível afirmar se
o(a) periciando(a) está apto(a) para o exercício de outra atividade profissional ou para
reabilitação? Qual a atividade indicada? 

RESPOSTA: A pericianda está apta do ponto de vista cardiovascular a exercer atividades que
não envolvam a realização de esforços físicos intensos.

3) Em face da lesão, doença ou deficiência física ou mental apresentada pelo (a) autor (a),
está o (a) mesmo (a): a) Incapacitado (a) temporariamente para o exercício de seu trabalho ou
atividades profissionais habituais? Caso positivo existe previsão quanto ao tempo necessário
ao seu restabelecimento? 

RESPOSTA: Considerando as funções já exercidas (empregada doméstica) e as atividades
domésticas em geral, considero que a doença cardíaca da pericianda limita parcialmente sua
função, visto que deverá evitar esforços intensos pelo menos até a realização de exames que
comprovem a estabilidade clínica (teste ergométrico ou cintilografia miocárdica).

A atividade habitual da autora não é diarista ou auxiliar de serviços gerais. A função habitual
da autora - dona de casa - não requer esforços intensos. 

Nessa linha, se de um lado houve a necessidade de conceder auxílio-doença - porque a autora
foi submetida a procedimento cardíaco invasivo - não se antevê, objetivamente, a necessidade
de aposentar-se a autora por invalidez.

Registro que a análise de condições pessoais tem em vista a reinserção do segurado no
mercado de trabalho. Em se tratando de segurado facultativo, que labora no próprio lar, tal
análise não faz sentido.
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Nessa linha, deverá ser excluída a obrigação de pagar aposentadoria por invalidez.

Considerando a idade da autora e o problema cardíaco apontado na perícia (a demandar,
segundo a perita, a apresentação de exames para melhor avaliação da estabilidade clínica),
afasto a incidência da tese fixada pela TNU no julgamento do Tema 164. Deverá o INSS
convocá-la para perícia médica. Se eventualmente detectar capacidade para a atividade
habitual (dona de casa), o benefício poderá ser cessado.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para:

(i) EXCLUIR a obrigação de pagar aposentadoria por invalidez;

(ii) autorizar o INSS a convocar a autora para perícia de revisão; se eventualmente detectar
capacidade para a atividade habitual (dona de casa), o benefício poderá ser cessado.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371467v4 e do código CRC cd06fe76.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 0034950-48.2016.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DIMAS RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
"Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, DIMAS RIBEIRO
DE SOUZA, com DIB em 26/04/2016 e Data de Cessação do benefício (DCB) em 120 dias a
contar da efetiva implantação do benefício;".

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez e obter a condenação do
réu em danos morais. 

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Em novembro de 2016 o autor requereu o restabelecimento do benefício previdenciário de
auxílio-doença, tendo em vista que se encontrava incapaz para todo e qualquer tipo de labor,
tendo inclusive recebido o benefício durante 04 (quatro anos), o qual foi cessado na data de
27/03/2016. Contudo, não houve qualquer mudança positiva em sua condição de saúde, que
sequer demonstrasse mínima elegibilidade para o labor de pintor, com o qual laborou toda a
vida. 3 Pelo contrário, com o passar dos anos, a sua situação de saúde deteriorou-se
imensuravelmente, sendo que há cerca de 05 (cinco) anos, após perder totalmente a visão do
olho direito, bem como em razão do seu já incontrolável quadro de diabetes, veio a
desenvolver problemas também na visão do olho esquerdo, levando a CEGUEIRA
BILATERAL. Ainda, se não bastasse os problemas de visão, o autor é diabético, doença esta
que está sem controle, o que agrava os seus problemas de visão, e ainda sofreu acidente de
trabalho que provocou o rompimento do bíceps e problemas no ombro direito, que com o
passar do tempo causou perda de parte da força do braço direito, além de diversos problemas
ortopédicos, o impedindo de realizar plenamente as suas funções laborais.

...

Outrossim, no mérito requer que seja dado provimento ao Recurso Inominado, a fim de se
reformar a r. sentença de piso, declarando o recorrente, diante da sua situação fática, pessoal
e social, permanentemente incapaz para o labor, consequentemente concedendo-lhe o
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, posto que preencheu os requisitos
descrito no art. 42, da Lei n.º 8.213/91. Ademais, também no mérito, requer a reforma do
decisum guerreado, a fim de que seja reconhecida as ilicitudes praticadas pela recorrida em
sua negativa de prorrogação do benefício ora pleiteado, que extrapolou a mera análise
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administrativa dos fatos, condenando-a à reparação pelos danos morais sofridos no valor
sugerido, como previsto nos art. 186; 187; 927; 932, III; 933 e 944, todos do Código Civil,
bem como do art. 37, § 6º, da CF/88.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...  I.I - Da incapacidade laboral Determinada a realização de prova pericial, e tendo esta
sido realizada, o médico perito, especialista em oftalmologia, apurou que o autor é portador
de cegueira bilateral (quesito 5B – fl. 108), patologia que induz a sua incapacidade
temporária (quesito 5G – fl. 108) e total (quesito 5L – fl. 109). No presente caso, considero que
as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais documentos juntados,
são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não
haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras diligências probatórias. O
perito judicial afirmou que a incapacidade laborativa teve início em 22/09/2015 (quesito 5I –
fl. 109)

Portanto, tendo sido realizada a perícia judicial em 06/12/2017 (fl. 107), verifico que a
incapacidade já existia em 26/04/2016, isto é, na data da cessação administrativa. I.II - Da
qualidade de segurado e da carência Não há dúvidas acerca dos requisitos concernentes à
qualidade de segurado e à carência, até porque a parte autora postula a condenação do INSS
ao restabelecimento de benefício que vinha sendo pago administrativamente. Portanto,
preenchidos os requisitos legalmente exigidos, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-
doença desde a DCB (26/04/2016). I.III - Da data de cessação do benefício Considerando que
o perito judicial não conseguiu precisar o tempo de recuperação da autora, fixo a Data de
Cessação do Benefício (DCB) após o prazo de 120 (cento e vinte dias), a contar da efetiva
implantação do benefício pelo INSS, resguardado o direito de o segurado requerer,
previamente à cessação, a prorrogação do benefício, perante o INSS, nos termos do § 9º do
art. 60 da Lei n. 8.213/91. Da tutela provisória Verifico presentes os requisitos previstos no art.
300 do CPC, uma vez constatados, em juízo de cognição exauriente, a procedência da
pretensão autoral, o que supera a mera probabilidade do direito, bem como o perigo de dano,
que é imanente ao caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do segurado.
Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à implantação
do benefício em favor da parte autora.

 Dispositivo

Do exposto, ACOLHO o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a teor do art.
487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, DIMAS RIBEIRO
DE SOUZA, com DIB em 26/04/2016 e Data de Cessação do benefício (DCB) em 120 dias a
contar da efetiva implantação do benefício;....

 P.R.I"

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:       pintor                      

Data de nascimento:          21/5/1956                        

Grau de escolaridade:  "analfabeto" (cf. ev.22)
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Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2. Invalidez.

Embora haja, no momento, cegueira bilateral, a que acomete o olho esquerdo pode ser
revertida, como afirmou o perito no laudo:

c) Causa provável doença, lesão ou deficiência; 

Resposta: Cegueira em olho direito irreversível secundário À glaucoma neovascular devido
à retinopatia diabética não tratada. Olho esquerdo apresenta catarata é retinopatia diabética
com necessidade de controle, pois pode haver piora.

g) Sendo positiva a resposta do quesito anterior, a limitação do(a) periciando(a) é de natureza
permanente ou temporária? Parcial ou total?; 

Resposta: Temporária, pois pode haver melhora do olho esquerdo com cirurgia de catarata e
controle da retinopatia diabética.

A princípio, o fato de ter visão monocular não incapacita para a função de pintor.

Nessa linha, a decisão a respeito da invalidez seria prematura.

Mas há uma parcela do pedido que deve ser provida: não se deve fixar DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência
das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a
matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem
os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º
13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses
casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o
segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica."

Em casos nos quais há necessidade de cirurgia para que haja recuperação da capacidade
laboral, entendo que a referida tese não deve ser aplicada. É necessário que o segurado, caso
queira seja submetido à cirurgia (porque não é obrigado a tanto), realize tal cirurgia e que
haja, após tal procedimento, uma avaliação pericial. Também entendo que tal tese não deve
ser aplicada em casos nos quais há doença rara ou quadro muito complexo. 
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É esse o caso dos autos, como adiante explicitarei.

O perito afirmou que há necessidade de cirurgia, como se infere da resposta ao quesito n. 17,
verbis: "Temporária, pois pode haver melhora do olho esquerdo com cirurgia de
catarata e controle da retinopatia diabética."

Logo, considero inviável fixar DCB em um caso tal qual o presente. 

Dever-se-á aguardar a realização da cirurgia e, caso seja realizada, submeter o autor a uma
perícia administrativa para aferir a eventual recuperação da capacidade laborativa. 

Reconheço a inconstitucionalidade parcial e afasto a incidência na referida norma no caso
concreto. 

3. Dano moral.

A jurisprudência caminha no sentido de que o indeferimento de benefício previdenciário, ou
mesmo o cancelamento de benefício por parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano
moral. Nesse sentido:

O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou mesmo o cancelamento de benefício
por parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. 2. É inerente à
Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de
laudos, e somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e
efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por
parte da Administração, o que não é o caso. (TRF/4ª Região, AC n.º 5006352-
25.2011.404.7122, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Sérgio Renato Tejada Garcia, julgado
em 21/01/2014)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DANO MORAL. Não havendo
incapacidade para o trabalho, inviável a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez. A suspensão do pagamento do benefício ou o seu indeferimento não constitui ato
ilegal por parte da autarquia hábil à concessão de dano moral. (TRF4, AC 5018221-
23.2012.404.7001, SEXTA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em
13/03/2017)

ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSS.
CANCELAMENTO/INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO
MORAL. CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO PODER PÚBLICO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. O art. 130 do CPC/73, bem
como os arts. 355 e 370 do CPC/15 atribuem ao magistrado a tarefa de conduzir o processo,
determinando as provas necessárias à instrução do feito e indeferindo diligências inúteis ou
meramente protelatórias. Em princípio, pois, compete ao julgador a quo decidir acerca da
necessidade de produção da prova. São três os elementos reconhecidamente essenciais na
definição da responsabilidade civil - a ilegalidade, o dano e o nexo de causalidade entre um e
outro. O indeferimento de benefício previdenciário, ou mesmo o cancelamento/não
prorrogação de benefício por parte do INSS não se prestam para caracterizar dano moral.
Somente se cogita da existência de dano quando demonstrada violação a direito subjetivo e
efetivo abalo moral, em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal por parte da
Administração, o que no caso concreto inocorreu.(TRF4, AC 5003753-07.2015.404.7112,
QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em
20/12/2016)
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III.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para, mantendo a data
mínima de duração do benefício prevista na sentença, estipular que pode ser revogado a
partir dessa data desde que o INSS previamente submeta a autora à perícia médica e
nela se conclua eventual reaquisição de capacidade laborativa. Registro que o retorno ao
trabalho somente pode ser efetivado APÓS a cirurgia de catarata (à vista do que
afirmou o perito), de modo que o benefício NÃO pode ser cessado antes da realização de
tal cirurgia.

INTIME-SE A APSADJ, cienficando-se o INSS de que foi EXCLUÍDA a DCB fixada na
sentença.

Deve a autora ficar ciente de que o não comparecimento injustificado à perícia poderá
determinar a suspensão do benefício (artigo 101 da Lei 8.213/91).

SEM custas e honorários, visto que somente são devidos quando o recorrente é vencido
(artigo 55, Lei 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371497v4 e do código CRC 216185fe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0007251-14.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ERISVALDO BONFIM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

A perícia judicial realizado atestou a capacidade laboral da autora, apesar de laudos juntados
aos autos que comprovam sua incapacidade laborativa em razão de: “Transtornos de discos
lombares e de outros discos intervertebrais como radiculopatia” (CID – M51.1) e sequelas
oriundas de lesão no pulso. Os documentos comprovam ainda que o autor se encontra em
tratamento a fim de amenizar suas constantes dores. Destaca-se que juntado aos autos se
encontra laudo pericial realizado em reclamação trabalhista, de n.
000040680.2018.5.17.0005, em trâmite na M.M. 5° VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA - ES,
que atesta a total incapacidade laboral do autor, dando diversos detalhes relacionados à sua
situação física. Em razão disso, o laudo pericial foi impugnado em razão de a pericia não ter
tido condições de apurar a verdadeira situação de saúde do autor, tendo em vista que os
diversos laudos acostados aos autos divergem da conclusão pericial. Além disso o laudo
pericial realizado em sede de processo trabalhista já citado, também chega a conclusão de que
o autor se encontra incapacitado para o trabalho: “O reclamante encontra-se inapto ao
trabalho decorrente da lesão no punho esquerdo (lesão esta de origens não ocupacional).” O
autor apresenta constantemente dores lombares e nos punhos, que dificultam realizar qualquer
atividade laboral, e até mesmo atividades do cotidiano, visto que a coluna e os membros são
partes do corpo que estão ativas durante grande parte do dia.. Nota-se que diante dos
documentos juntados aos autos, e da perícia judicial manifestamente destoante de todos os
documentos apresentados, justo seria que ante à impugnação do autor, fosse marcada nova
perícia a fim de atestar a verdadeira situação de saúde do autor, ou mesmo que fosse a perita
nomeado intimada a responder os quesitos complementares conforme requerido pelo autor, o
que não foi atendido pelo juízo. Destaca-se, no mais, que a parte ré não foi capaz de produzir
qualquer prova que contrariasse os documentos médicos juntados aos autos pelo autor. Diante
disso, observa-se que a r. Sentença foi proferida em nítido cerceamento de defesa,
contrariando o princípio constitucional da ampla defesa previsto no art. 5º, inciso LV da
Constituição Federal de 1988. O autor laborava na função de carga e descarga não possui
qualquer condição física exercer novamente tal atividade. Tal aspecto não foi levado em conta
pelo Perito judicial, não tendo ele analisado o contexto macro da doença da autora, mas tão
somente o momento presente da perícia. Submeter a autora a voltar ao trabalho, é, portanto
submeter a autora à sofrimento, visto que, inegavelmente, é portadora de dor lombar crônica e
possui movimentos dos punhos limitados, sendo essas doenças degenerativas. Vai totalmente
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de encontro à dignidade do trabalhador submetê-lo à situação na qual deva abdicar de sua
saúde a fim de colocar comida em seu prato! Sendo a doença da autora degenerativa, o
retorno ao trabalho representa um adiantamento em sua degradação física.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...    I.I - Da incapacidade laboral O laudo pericial produzido por médico ortopedista
apresentado às fls. 54/58 aponta no sentido de que não há incapacidade laborativa no
momento. De acordo com o laudo pericial, o autor queixa dor na coluna, sendo diagnosticado
com “Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais como radiculopatia”
(CID – M51.1). Contudo, concluiu o expert, que não foram encontrados elementos
caracterizadores de incapacidade. No presente caso, considero que as conclusões
apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e
suficientes para a elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver necessidade
de determinar a realização de quaisquer outras diligências probatórias. Com efeito, a partir
das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo probatório coligido aos autos, não
se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o atestado pelo médico-perito do Juízo e,
portanto, capaz de comprovar que as patologias geram a incapacidade do requerente para o
trabalho. Mesmo diante da divergência entre os atestados médicos apresentados pela parte
autora e a prova pericial, não há no presente caso qualquer vício capaz de invalidar o laudo
pericial. 

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente por uma
das partes equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, ao passo que o laudo pericial se
caracteriza como elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial e da
ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória. Neste sentido, o Enunciado nº 08 da
E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo: “O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O
laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer
sobre o particular”. Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa
da parte autora, sua pretensão não encontra amparo na legislação pátria, sendo a
improcedência do pleito autoral medida que se impõe. Saliento que, instada a se manifestar
sobre o laudo pericial, a parte autora trouxe aos autos novos laudos médicos. Neste particular,
coaduno com o entendimento adotado no Enunciado 84 das Turmas Recursais da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro: “o momento processual da aferição da incapacidade para fins
de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da confecção do laudo pericial, constituindo
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a juntada, após esse momento, de
novos documentos ou a formulação de novas alegações que digam respeito à afirmada
incapacidade, seja em razão da mesma afecção ou de outra”. 

I.II - Da qualidade de segurado Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos
concernentes à qualidade de segurado e à carência. 

II. Dispositivo Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com
resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. ... P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  pintor (ev.19); "Depois de Pedreiro, pintor, acabamento de pneus" (ev.27).             
             

Data de nascimento:  8/4/1978                                
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Grau de escolaridade:  6ª série (ev.27); Ensino Médio Incompleto (ev.19).

2.  O laudo pericial produzido em ação trabalhista em 6/9/18 afirmou que não há incapacidade
decorrente de patologia de coluna; e que há incapacidade decorrente de lesão no punho
esquerdo(ev.27).  A perita que oficiou na ação trabalhista não especificou se tal incapacidade
é temporária ou definitiva, embora houvesse quesito a respeito desse ponto (n.11, ev.27).

No laudo pericial produzido nesta ação, a perita afirmou que a única queixa do autor foi
quanto a dores de coluna (ev.19, n.1):

1. Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 

RESPOSTA: Dor na coluna. SIC

Destarte, o autor sequer se queixou da limitação de flexão no punho que, segundo a perita que
produziu o laudo da reclamação trabalhista, estaria gerando incapacidade.

Ambas as peritas afirmaram que a patologia de coluna não gera incapacidade.

Nota-se que ambos os laudos foram produzidos em espaço de tempo inferior a 2 meses.      

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371417v4 e do código CRC 78cba899.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5007193-54.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARCELO DAVID (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

O Recorrente é portador de DOENÇA PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA
(HIV), RESULTANDO EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS (CID 10 B20),
DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE (CID10 E119), DOR LOMBAR
BAIXA (CID 10 M54.5), DOR CRÔNICA INTRATÁVEL (CID 10 R52.1), conforme comprovam
a vasta documentação já devidamente colacionada aos autos e, ainda, a própria perícia
médica realizada em juízo.

Durante o período 03/03/2004 a 25/04/2018, o Autor percebeu o benefício de Aposentadoria
por Invalidez, o que por si só já denota a condição frágil e instável de saúde por que passa o
Autor já há mais de uma década. Apesar do laudo médico pericial alegar a capacidade para o
trabalho, vários dos laudos acostados pelo Recorrente atestam a incapacidade de exercer
atividade laborativa. Uma vez que, mesmo com o quadro da doença HIV “controlado”, o
Autor está sujeito a qualquer momento a passar por quadros infecciosos, como atesta a Dra.
Adriana Marchon Zago, CRM – ES 004276:     ...

Além disso, diversos são os laudos médicos que demonstram que os problemas ortopédicos do
Autor são degenerativos, fazendo com que, ao longo do tempo, o mesmo fique ainda mais
debilitado por suas enfermidades. Dessa forma, o Recorrente não possui condições físicas de
exercer sua última atividade laboral, sendo ela Assistente Técnico. Como demonstra o laudo
do Dr. Ebrain Gomes, CRM-ES 8297, já constante nos autos:   ... 

Assim, não se demonstra nem um pouco razoável simplesmente desconsiderar, como o fez o
nobre magistrado, a extensa documentação médica apresentada pela Recorrente, assinada
pelos profissionais que acompanham todo o desenrolar de seu quadro clínico, para levar em
consideração tão somente o laudo pericial elaborado pelo profissional que apenas uma
oportunidade teve de examinar a paciente. Resta claro, portanto, que diante da incapacidade
do Recorrente, em consonância com o artigo 42 da Lei 8.213/91, faz jus o Autor ao
reestabelecimento do benefício de Aposentadoria por Invalidez.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer aposentadoria por
invalidez ou, subsidiariamente, conceder  ou auxílio-doença, desde 25/4/2018.

O autor estava recebendo a aposentadoria por invalidez NB 32/506.074.264-0 desde 3/3/2004.
Em 25/5/2018, a perícia médica do INSS concluiu que não há persistência da invalidez e
cessou o benefício na mesma data. O autor está recebendo mensalidades de recuperação, com
cessação estimada em 25/10/2019 (evento 4, OUT1). 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou diabetes
mellitus, dor crônica intratável, dor lombar baixa, doença pelo vírus da imunodeficiência
humana - HIV, dislipidemia (quesito 3, evento 19). Afirmou que o autor possui aptidão para
exercer a atividade habitual de assistente técnico (quesitos 6-7). Concluiu que não há
incapacidade para o trabalho (quesito 13).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 24). 

O § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213/91 estabelece que: "O segurado aposentado por invalidez
poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o
afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o
disposto no art. 101 desta Lei".  (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

A Lei nº 13.847 de 19/6/2019 incluiu o § 5º no art. 43 da Lei nº 8.213/91, estabelecendo que:
"A pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4º deste artigo" (grifei).      

O que a lei diz é que o INSS não pode chamar o segurado aposentado por invalidez portador
de HIV para passar por perícia revisional da aposentadoria. Após a publicação da nova lei, se
o INSS chamou e cancelou, o ato é ilegal. 

Ocorre que a perícia revisional do INSS ocorreu em 25/5/2018, antes da publicação da Lei nº
13.847, em 19/6/2019. 

A ultratividade da lei previdenciária pode ocorrer, mas sob determinadas condições e sempre
considerando o cumprimento dos requisitos ao tempo de sua vigência. Trata-se
do princípio tempus regit actum. Os requisitos legais estão previstos na legislação vigente ao
tempo da ocorrência do fato que gera o direito ao benefício, conforme a doutrina acima
transcrita.

Na data da realização da perícia médica revisional, em 25/5/2018, a   Lei nº 13.847/2019 não
estava em vigor.  Portanto, não se pode falar em ato ilegal praticado pelo INSS. A perícia
médica judicial foi realizada em 14/6/2019, também anterior à publicação da lei. 

A convocação feita pelo INSS para comparecimento do autor na perícia médica revisional foi
legítima, pois observou a legislação vigente. 

Não se pode invocar a aplicação do § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213/91 em ato
praticado anteriormente à sua publicação.

A perícia médica judicial confirmou a ausência de incapacidade para o trabalho.

O autor não tem direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez NB
32/506.074.264-0.

Dispositivo
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Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:        Assistente técnico (cf. laudo, n.6).                    

Data de nascimento:  23/11/1967                               

Grau de escolaridade:  Ensino Superior Completo (cf. laudo)

2.  O autor recebe aposentadoria por invalidez desde 3/3/2004.

O benefício foi cessado.  Recebeu mensalidades de recuperação até 25/10/19 (ev.4-out1,
p.10).

Não obstante o recurso tenha colacionado laudos médicos que afirmassem o estado de
incapacidade, a conclusão do perito do Juízo foi firme em sentido contrário. Com efeito, o
perito consignou o seguinte exame físico e a seguinte conclusão:

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. 

RESPOSTA: Comparece ao exame médico pericial, sem acompanhante, mostrando-se
orientado no tempo e no espaço atual. Apresenta capacidade de julgamento, interpretação e
raciocínio preservados. Apresenta-se com aparência e cuidados pessoais/higiene sem
alterações. Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas
normofonéticas, sem sopros, Freqüência cardíaca: 70 bpm, Pressão arterial: 130/80 mmHg.
Aparelho Respiratório: tórax atípico, sem abaulamentos ou retrações, murmúrio vesicular
fisiológico, sem ruídos adventícios. Freqüência respiratória: 16 irpm. Ausência de atitude
antálgica (ou seja, não adota posição anormal do corpo indicativa de defesa da dor). Marcha
atípica. Membro superior direito dominante. Coluna cervical – flexo- extensão, rotação,
lateralização, inclinação lateral sem dificuldades. Coluna Vertebral – Realiza movimentos de
flexão extensão e lateralização da coluna lombar sem dificuldades. Membros superiores com
motricidade e força preservada. Laségue negativo. Sem déficits motores em membros
inferiores.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? 

RESPOSTA: Sim. No caso em análise, considerando a história clínica, os documentos e laudos
complementares, assim como exame médico, evidencia-se que o periciando é portador do vírus
da Imunodeficiência Humana, com adequado controle clínico e baixa carga viral aos exames
laboratoriais. O exame médico pericial não demonstra alterações que justifiquem restrição
laborativa considerando a idade, o grau de instrução do periciando e as ocupações pregressas
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do autor. A patologia necessita de acompanhamento médico regular e uso constante das
medicações prescritas, não acarretando atuais. Em relação a patologia ortopédica autor não
apresentou alterações em exame físico que justifique incapacidade.

Para além disso, registro que, conforme indica o CNIS, o autor foi contratado para laborar
como empregado pela FAPES (Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Espírito
Santo) no dia 18/3/2019.

A contratação supõe ter sido considerado apto em exame médico admissional.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371427v4 e do código CRC 71a2301e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5006310-10.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

2. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA. EXTENSÃO DO PERÍODO DE
GRAÇA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. 

Em que pese a suposta falta da qualidade de segurada, melhor sorte não assiste o
Excelentíssimo Juiz prolator da Sentença. A Autora exerceu atividade laboral durante o
período de 01/06/97a 31/12/03, e recebeu o benefício de auxílio doença de 30/06/04 a
15/07/14 consoante registros no CNIS e CTPS. Inicialmente, a qualidade de segurado, em
conformidade com o art. 15, inc. II da Lei n° 8.213/91, deveria ser mantida até a data de
30/08/15 (12 meses acrescidos de 45 dias para recolhimento como segurado individual ou
facultativo). Além disso, incide na hipótese a extensão do período de graça por mais 12 meses
prevista no § 2° do art. 15 da Lei n° 8.213/91, uma vez que a segurada ostenta condição de
desemprego involuntário. Portanto, a qualidade de segurada se estendeu até 16/09/16. Nesse
momento, a Autora já estava incapacitada para o trabalho. Considerando que os documentos
carreados aos autos atestam as doenças já em 2013, é razoável concluir que nessa data,
enquanto ainda era mantida a qualidade de segurada, a Autora já estava incapacitada para o
exercício de sua atividade habitual. 

3. REFORMA DA SENTENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. INCAPACIDADE
CONTEMPORÂNEA À DATA EM QUE A RECORRENTE DETINHA A QUALIDADE DE
SEGURADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

A respeitada Sentença guerreada, não obstante o brilhantismo de seu prolator, não deve
permanecer, vez que não representa o melhor direito para o caso sub judice. A principal
fundamentação para negar o pedido da Autora foi justamente a perda da qualidade de
segurada e, assim não pôde se beneficiar dos benefícios previdenciários pleiteados.   ... 
  Ocorre, Nobres Juízes, que a Autora, ora Recorrente, ostentava a qualidade de segurada
quando do início de sua doença. Ou seja, a Autora quando iniciou a incapacidade gozava da
qualidade de segurada e iria justamente comprovar isto com o resultado de perícia médica. 
 ...    Inobstante alguns laudos e exames serem datados de 11/10/16 e 18/04/17, a incapacidade
da Recorrente já havia se iniciado anteriormente. Tal marco temporal é o que seria justamente
comprovado pela prova pericial não produzida nos autos, cerceando da Recorrente, o integral
acesso à justiça. Sobre a extensão do período de graça, é pertinente frisar que se pode chegar
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a 2 (dois) anos e 45 (quarenta e cinco) dias. Diferente do que aponta a perícia administrativa
realizada pelo INSS, a incapacidade laborativa da Autora existia antes da data que a
Autarquia a reconheceu a (04/08/17).

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  costureira (ev.1); artesã (ev.5-out1,p.10)                           

Data de nascimento:      27/12/1956                            

Grau de escolaridade:  ?

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  A autora recebeu auxílio-doença de 25/8/2006 a 15/7/2014.

O benefício foi cessado porque não se detectou incapacidade; no exame pericial de 11/9/14, o
perito do INSS consignou que "benefício judicial cessado pelo perito em 07/2014 no PRP".
(ev.5-out1,p.22).

Em nova perícia administrativa no dia 27/9/17, reconheceu-se incapacidade decorrenet de
cirurgia no joelho direito; fixou-se DII em 4/8/17 e DCB em 4/1/18. Contudo, o benefício foi
indeferido porque não havia mais, na DII fixada, a qualidade de segurado (ev.1-
indeferimento5).

O Juízo a quo sequer designou a realização de perícia. Consignou que houvera processo
judicial anterior, relativo à cessação de benefício ocorrida em 2014, no qual se apurou que a
autora estava capaz. Eis o que consta na sentença:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença desde 9/8/2017.

A autora já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando a concessão de aposentadoria
por invalidez desde 14/8/2014 (Processo nº 0105333-03.2015.4.02.5050). A perita ortopedista
examinou a autora em 11/5/2015. O perito neurologista examinou a autora em 25/1/2015. O
pedido foi julgado improcedente. A sentença transitou em julgado, formando coisa julgada.

A autora formulou outro requerimento administrativo de auxílio-doença, NB 31/619.681.557-
5, em 9/8/2017. O requerimento foi indeferido por perda da qualidade de segurado (evento
1, INDEFERIMENTO5).

A perícia médica do INSS realizada em 27/9/2017 diagnosticou a doença classificada no
código CID 10 D48. Reconheceu incapacidade temporária para o trabalho. Fixou a data do
início da incapacidade em 4/8/2017 e estimou o a cessação do benefício em 4/1/2018 (evento
5, OUT1). 

A autora não controverteu a data de início de incapacidade, pois na petição inicial
expressamente alegou que "encontra-se incapacitada para exercer suas atividades laborativas
desde o dia 04/08/17".
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Em contrapartida, a autora tentou justificar na petição inicial que ainda estava filiada à
previdência social em 4/8/2017:

...

Depois que cessou o auxílio-doença em 15/7/2014, a autora parou de contribuir para a
Previdência Social (evento 5, OUT1). Após a cessação de benefício por incapacidade ou após
a cessação das contribuições, conta-se o prazo de 12 meses. A perda da qualidade de
segurado ocorre no dia 16 do segundo mês seguinte ao do término do prazo de 12 meses (art.
15, § 4º, Lei nº 8.213/91; art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

A autora perdeu a qualidade de segurada em 16/9/2015 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14
do Decreto nº 3.048/99). Em caso de desemprego involuntário, a manutenção da qualidade de
segurada seria prorrogada, no máximo, até 16/9/2016 (art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91).

Na data do início da incapacidade, em 4/8/2017, a autora já havia mesmo perdido a qualidade
de segurada da Previdência Social.

Como a previdência social tem caráter contributivo, os segurados que deixam de contribuir
para o sistema perdem a cobertura previdenciária. A incapacidade para o trabalho, quando se
consolida após a ruptura do vínculo de filiação previdenciária, não autoriza a concessão de
auxílio-doença.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Como refere a sentença, no processo anterior a autora fora examinada por 2 peritos em janeiro
e maio de 2015, sendo considerada capaz. Houve trânsito em julgado. 

Ou seja: há evidência de que, em maio de 2015, a autora estava apta para o trabalho.

Como referi, o benefício cessou em 15/7/14.

A autora afirmou para o perito do INSS, no dia 27/9/17, que trabalhava como costureira em
casa (ev.5-out1, pág.24). 

Nessa linha, não vejo razão para acolher a alegação de prorrogação do período de graça por
desemprego involuntário.

Nessa linha, houve perda da qualidade de segurado em 16/9/15.

Registro que o laudo emitido em 29/11/16 é posterior à data referida (16/9/15), em que se deu
a perda da qualidade de segurado (ev.1-laudo6, p.3). E ainda que se prorrogasse o período de
graça por mais 12 meses (transpondo-se a data para 16/9/16), eventual incapacidade
reconhecida com base nele também seria posterior à perda da qualidade de segurado.

Já o laudo emitido em 14/5/14 não pode ser acolhido aqui, visto que há decisão em outro
processo anterior, a partir da qual tenho que considerar a autora apta para o trabalho ao menos
até maio de 2015 (data da segunda perícia ocorrida naqueles autos). O mesmo se aplica aos
demais laudos que há em ev.1-laudo5, visto que são todos anteriores a maio de 2015
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Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

3. Registro que a incapacidade reconhecida pelo INSS é de natureza temporária, tanto que se
fixou DCB na perícia do dia 27/9/17. Para além disso, não houve perícia nestes autos.

Nesse contexto, a coisa julgada a se formar aqui não impede eventual pedido futuro, desde
que cumprida a carência de retorno.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371481v7 e do código CRC a2b603c0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 0003941-06.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BARBOSA COIMBRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

O perito afirma que a autora sofre de FIBROMIALGIA CRÔNICA. Sendo assim, jamais
poderia ter afirmado que a autora não está incapacitada para exercer suas atividades
laborais, vez que tratase de uma trabalhadora rural, cuja atividade exige grande esforço
físico, somente quem não conhece o dia a dia do labor no campo é que poderia fazer tal
afirmação. Poderia até se dizer que a autora está apta a exercer outra atividade que não exija
esforço físico, entretanto, a mesma não possui qualquer qualificação profissional, já que não
cursou nem mesmo o ensino fundamental e reside na zona rural do município de Rio Bananal,
onde não há qualquer oferta de emprego. Não há dúvida que a recorrente está totalmente
incapacitada para exercer qualquer atividade rural, pois não é factível que uma pessoa que
sofre de FIBROMIALGIA CRÔNICA, possa exercer tão árdua tarefa que é o labor campesino.
Como se pode observar pelos documentos trazidos aos autos, bem como pelos laudos
apresentados e bem como pela afirmação do perito oficial, a recorrente provou que está
totalmente incapacitada para exercer atividade RURAL, não podendo então a sentença de
primeiro grau negar-lhe o seu legitimo pedido. São pontos fundamentais que alicerçam o
deferimento da pretensão da recorrente: A recorrente preencheu todos os requisitos para a
obtenção do benefício requerido.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"1. RELATÓRIO Trato de ação ajuizada por MARIA APARECIDA BARBOSA COIMBRA em
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), com o objetivo de implantar o
benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, (NB 619.539.611-0, DER em 31/07/2017 – fl.42), com
recebimento das parcelas (inclusive as atrasadas) devidas desde a DER; ou, ainda, de
implantar o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, se a instrução demonstrar a
presença dos pressupostos para o gozo desta espécie de benefício 1 . A parte autora pediu,
ainda, o benefício da Gratuidade de Justiça, já concedido (fl.53). Postulou também, a
antecipação dos efeitos de tutela, não concedida no limiar do processo (fl.54ss). A autarquia
ré apresentou contestação genérica (fls.71/73). Feita essa breve síntese, deixo de relatar
outros pormenores, como autoriza o art. 38 da Lei n. 9.099/1995, aplicável à espécie por força
do art. 1º da Lei n. 10.259/2001.     2.     ...      2.1 Da incapacidade para o exercício
profissional A aptidão laboral da parte autora foi objeto de análise pelo perito designado por
este Juízo, responsável por trazer o conhecimento técnico necessário para subsidiar a decisão
judicial mediante a apresentação do laudo de fls.77/86, do qual se extraem estes informes: A
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autora [lavradora] tem fibromialgia (CID M79.7), queixando-se de dor no corpo e cansaço
(quesitos n.01 e 02 do Juízo); O quadro não induz em incapacidade para sua atividade
habitual (quesito n.06 do Juízo); “Não há comprovação de incapacidade para o exercício do
último trabalho e/ou atividade habitual, mesmo possuindo a Autora a patologia descrita
acima, após realização de exame clínico / físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do
sistema osteoarticular, cardiovascular e respiratório), e avaliação do laudo médico” (quesito
n.06 do Juízo); Para a elaboração do laudo foram considerados a anamnese, o exame
físico/clinico, que compreende a avaliação de mobilidade, força, reflexos e avaliação do
sistema osteoarticular, cutâneo e cardiovascular, além disso, a avaliação do laudo médico
apresentado (quesito n.14 do Juízo); Apesar de não haver incapacidade, a autora encontra-se
em tratamento, a fim de manter a estabilização e evitar a progressão da patologia (quesitos
n.15 e 16 do Juízo). A mais do que o laudo produzido pelo Juízo, verifico a existência, no
álbum processual, de documentos médicos trazidos tanto pela parte autora quanto pelo INSS,
dentre os quais releva destacar: a) trazidos pelo INSS: a.i) o laudo médico pericial de fl.74, a
partir de exame realizado em 11/09/2017, com o resultado Não existe incapacidade laborativa,
e as seguintes considerações: “De acordo com avaliação médico pericial e laudo médico
apresentado, não há incapacidade laborativa multiprofissional. Segurada 43 anos, segurada
especial, com queixa de poliartralgia, sem sinais de descompensação ou agudização ou
agravamento ao exame físico, nesta perícia. Não comprova internação ou cirurgia atual”
(sic); a.ii) o laudo médico pericial de fl.75, a partir de exame realizado em 25/10/2017, com o
resultado Não existe incapacidade laborativa, e as seguintes considerações: “De acordo com
avaliação médico pericial e laudo médico e exames apresentados, não há incapacidade. Em
tratamento ambulatorial de fibromialgia, com queixa de poliartralgia, sem sinais de
descompensação ou agudização ou agravamento ao exame físico, nesta perícia. Não comprova
internação ou cirurgia atual” (sic). b) trazidos pela parte autora: b.i) o prontuário de
atendimento de fl.36, referente aos atendimento realizados em julho/2017, apontando um
preventivo sem alterações (07/07/2017), indicando falta a uma consulta agendada
(13/07/2017) e a prescrição de medicamento (25/07/2017); b.i) o laudo de médico assistente
de fl.41, datado em 20/07/2017, indicando que a autora necessitava de repouso absoluto, por
não apresentar condições de exercer suas funções habituais, o laudo menciona a patologia,
contudo este trecho encontra-se ilegível. Colocado isso, apreciando o conjunto da prova
constante dos autos (CPC, arts. 371 e 479), acolho as conclusões da perícia médico-judicial,
que trouxeram respostas seguras e coerentes sobre as questões relevantes para o julgamento
da controvérsia. Acolho, ademais, no ponto, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do
Espírito Santo, segundo o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”
(DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59). À fl.92, a parte autora, manifestando-se
sobre o laudo, aduz, dentre outros, que o laudo é “contraditório e contraria todos os laudos
apresentados pela autora”. Ocorre que os laudos médicos trazidos pela parte autora que são
contemporâneos ao requerimento, encontram-se ilegíveis, sendo portanto, inaptos ao
convencimento da verossimilhança das alegações, não tendo ficado demonstrada, dessa
forma, a existência de incapacidade laborativa em 31/07/2017. Outrossim, releva salientar
que, após anamnese, exame físico e análise de exames complementares apresentados, o
mesmo deixou certo que não há incapacidade para o trabalho, sobrelevando registrar, nesse
passo, que, a doença, por si só, não garante o benefício: a contingência amparada pela Lei é
a incapacidade 2.2 Da qualidade de segurado(a) e da carência Ante a conclusão acima, e a
luz de orientação acolhida pela TNU no julgamento do PEDILEF n. 0052862-
57.2008.4.03.6301/SP (julgado em 07/08/2013, publicado em 16/08/2013, trânsito em julgado
em 02/12/2013), na concessão do auxílio-doença é dispensável o exame das condições
pessoais do segurado quando não constatada incapacidade laboral, desta feita, desnecessário
o exame dos requisitos concernentes à qualidade de segurado e à carência. Tudo exposto, de
rigor a rejeição do pleito autoral. 
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3. DISPOSITIVO. Do exposto, REJEITO OS PEDIDOS, resolvendo o mérito, na forma do art.
487, I, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 - Lei n.13.105/2015). Sob os mesmos
fundamentos que levaram à rejeição do pleito, deixo de antecipar a tutela, ante a ausência do
pressuposto relativo à verossimilhança das alegações, consoante o disposto no art. 300 do
CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015). Em havendo tempestiva interposição de recurso, este será
recebido apenas no efeito devolutivo, devendo ser dada vista à parte contrária pelo prazo
legal, remetendo-se, posteriormente, os autos a uma das egrégias Turmas Recursais desta
Seção Judiciária, com as cautelas de praxe e as nossas homenagens. Sem custas e sem
honorários (Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55) Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:              lavradora/meeira               

Data de nascimento: 10/9/1974                                 

Grau de escolaridade: ?

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: emitidos em 20/7/17 e
10/12/17 (ev.1-out5, p.3/4)

2.  Os dois laudos médicos apresentados com a inicial são de difícil leitura e tem
fundamentação lacônica; ambos afirmam que há incapacidade laboral.

O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado. A perita é especialista em
reumatologia, que é o campo da medicina que estuda a patologia que a autora porta
(reumatologia).

O laudo indicou o exame físico realizado e excluiu a existência de incapacidade.

Como referi, o laudo está adequadamente fundamentado, ao passo que a fundamentação dos
atestados referidos é muito sucinta. Para além disso, tenho que supor que o perito é imparcial,
ao passo que o médico assistente não o é. Dentro do contexto exposto, havendo disparidade
entre a conclusão do médico perito e do médico assistente a respeito da existência da
incapacidade, deve o Juízo optar pela conclusão do médico perito.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371491v3 e do código CRC 35b20861.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:27
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RECURSO CÍVEL Nº 0032130-81.2017.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSEFA BERNADETE ALVES SANTOS DOS REIS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou  "...a conceder
o auxíliodoença NB 31/615.212.895-5, desde a data fixada pela perícia, em 20/11/2017, com
sua conversão em aposentadoria por invalidez, com DIB na data do laudo pericial, em
15/02/2017."

Em seu recurso, o INSS pretende a alteração da DIB. Alegou o que segue:

A parte autora requereu na inicial a concessão de benefício por incapacidade e que houvesse
condenação de pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento (26/07/2016).

Contudo, a sentença fixou a DIB na DII (20/11/2017) sem qualquer relação com a DER ou
mesmo eventual DCB.

A LBPS prevê:  Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do
décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da
data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 26.11.99) § 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30
(trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

Portanto, a DIB deve ser fixada na DER (em caso de interferimento) ou DCB (em caso de
cessação) existente após a data de início de incapacidade - DII fixada pelo perito,
descontando-se ainda os valores recebidos posteriormente.

Destarte, diante da ausência de requerimento após a DII fixada pelo Jurisperito, deveria ter
sido fixada somente na data de intimação do INSS sobre o laudo pericial (11/05/2018).

Em face do exposto, seja que o recurso seja PROVIDO, limitando-se os atrasados desde a data
de intimação do INSS sobre o laudo pericial (11/05/2018).

II.        Fundamentação.

A inicial se refere a um requerimento formulado em 26/7/16.

A perícia reconheceu incapacidade, fixando DII em 20/11/17.
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A sentença fixou a DIB em 20/11/17, data fixada na perícia.

A perícia foi realizada em 15/1/18. Laudo juntado em 2/4/18 (ev.18). 

É nessa  data (juntada do laudo) que o INSS quer ver fixada a DIB.

Houve requerimento administrativo, formulado em 2016, ao passo que a incapacidade
reconhecida foi fixada em data muito posterior à DER (DII em 20/11/17).

Não faz sentido fixar a DIB na data da perícia, ou da juntada do laudo, uma vez que o INSS
foi citado em 17/11/17 e a DII foi fixada em data posterior à citação (20/11/17).

Portanto, a sentença deve ser mantida.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371479v5 e do código CRC 102baf51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5011288-64.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANDELINO RAMOS MARINHO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou
"... MANTER o benefício previdenciário de a aposentadoria por invalidez NB
32/536.951.278-3, reembolsando ao autor VANDELINO RAMOS MARINHOeventuais
descontos aplicados durante o período em que foram pagas mensalidades de recuperação;"

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

No entanto, a sentença deve ser reformada, tendo em vista a conclusão da perícia judicial de
que a autora não está incapacitada total e permanentemente, razão pela qual não é devido o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez.  

... 

No presente caso, a perícia judicial, ao reconhecer que a recorrida está incapacitada apenas
parcial ou temporariamente, acabou por corroborar a decisão administrativa de inclusão do
benefício no rol daqueles em recebimento de mensalidade de recuperação. Não há qualquer
incorreção, inadequação ou ilegalidade neste ato, sendo descabida a manutenção da
aposentadoria por invalidez em valor integral.

Cabe ressaltar, ainda, que a decisão administrativa que projeta a cessação da aposentadoria
por invalidez e determina o pagamento das mensalidades de recuperação não impede, de
maneira alguma, que o segurado pleiteie administrativamente a concessão de um auxílio-
doença, o qual inclusive poderá ser pago por prazo indeterminado enquanto perdurar
eventual reabilitação profissional a ser oferecida pelo INSS.

Outro aspecto que deve ser considerado é que as mensalidades de recuperação são pagas, por
todo o período referido no inciso II acima transcrito, sem prejuízo da remuneração pelo
labor eventualmente desempenhado de forma concomitante. Trata-se de única hipótese em
que a parte pode, ao mesmo tempo, trabalhar e auferir benefício de aposentadoria por
invalidez, regramento que tem por finalidade, justamente, estimular o retorno ao mercado de
trabalho dos segurados aposentados que se recuperam total ou parcialmente, oportunizando
que os mesmos se ambientem e busquem atividades compatíveis com as suas limitações.

Nesse sentido, cabe ao segurado que esteja em situação similar à da recorrida optar pela
manutenção do recebimento das mensalidades de recuperação, com possibilidade de auferir
rendimentos do trabalho de forma concomitante, ou requerer a concessão de um auxílio-
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doença, o qual não poderá ser recebido cumulativamente com rendimentos de atividade
laborativa remunerada.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"   ...     Determinada a realização de prova pericial, e tendo esta sido realizada no evento 12,
o médico perito, especialista em ortopedia, apurou que o autor é portador de artrose,
patologia que induz a sua incapacidade permanente e parcial.

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os
demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Quanto à data de início da incapacidade, a perita judicial respondeu negativamente ao quesito
que indagava quanto à possibilidade de se estimá-la.

Analisando detidamente os elementos que instruem o feito, vislumbro a comprovação de que a
aludida incapacidade já existia em momento anterior àquele estimado pela expert do juízo.

O autor recebeu benefício de auxílio-doença no período de 2006 a 2014. Após, foi aposentado
por invalidez em 09/09/2014 e está recebendo mensalidades de recuperação com previsão de
DCB em 06/03/2020 (evento 29).

I.II - Da qualidade de segurado e da carência

Não há dúvidas acerca dos requisitos concernentes à qualidade de segurado e à carência, até
porque a parte autora postula a condenação do INSS ao restabelecimento de benefício que
vinha sendo pago administrativamente.

Doutro vértice, o perito judicial atestou que a parte autora pode realizar atividade sem
esforço, podendo ser reabilitado.

Impõe-se, contudo, no presente caso, aplicar o entendimento consolidado na súmula n. 47 da
TNU: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as
condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.   
                  

Analisando as condições pessoais da autora, em especial grau de escolaridade, idade e as
limitações funcionais atestadas, entendo pela inviabilidade da reabilitação profissional no
caso concreto.

Diante disso, o benefício de auxílio-doença deverá ser convertido em aposentadoria por
invalidez, a partir da data da presente sentença.

Desde já rejeito eventual alegação de julgamento extra petita, uma vez que é amplamente
aceita na jurisprudência a fungibilidade entre os benefícios por incapacidade, bem assim em
face do dever do INSS, inclusive reconhecido administrativamente, de conceder ao
beneficiário o melhor benefício a que tiver direito, lógica que se aplica também ao processo
judicial.

...
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Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito,
a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) MANTER o benefício previdenciário de a aposentadoria por invalidez NB 32/536.951.278-
3, reembolsando ao autor VANDELINO RAMOS MARINHOeventuais descontos aplicados
durante o período em que foram pagas mensalidades de recuperação;      ...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento:      10/3/1962                            

Escolaridade: "Até a 4ª série" (ev.12)

Profissão: Soldador Maçariqueiro (ev.12)

2.   O autor recebia APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde 16/5/2014; havia precisão
de cessação em 6/3/2020 (ev.17-out1).

Ou seja: o autor estava recebendo as "mensalidades de recuperação".

3.  O perito do Juízo diagnosticou artrose; afirmou que "Há limitação para o exercício de sua
atividade habitual."; identificou incapacidade "permanente e parcial"; disse que pode haver
reabilitação para "atividade sem esforço físico" (cf. laudo, evento 12, alíneas b, f, g e l).

Reputo ser inviável a sua reabilitação para atividade que não exija esforço físico. Atualmente,
exige-se ensino fundamental completo para desempenhar, por exemplo, a função de porteiro.
Ora: o autor tem 57 anos de idade e instrução primária. 

Nessa linha, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº
9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371469v4 e do código CRC 2d9a96ed.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5009493-23.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GUSTAVO DE FREITAS ROSA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a 
"...  converter o benefício previdenciário de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a
partir de 02/05/2019 com acréscimo de  25% sobre o valor, tendo em vista a assistência
permanente de terceiro (data da realização da perícia judicial com médico clínico geral na
qual se constatou a incapacidade definitiva);"

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

No caso em análise, a parte autora não comprovou judicialmente o seu enquadramento na
hipótese legal de garantia do benefício, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial. Vejamos;

16. Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa examinada pode
ser reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de atividade remunerada
compatível com sua idade e grau de instrução? Citar exemplos de atividades para as
quais a reabilitação profissional seria possível.

Não há elementos que permitam definir com clareza, neste momento. O autor deve ser
submetido a um processo de reabilitação motora intensiva para adaptação à prótese do
membro acometido. Neste caso, com ganho de mobilidade independente, deverá ser
reavaliado para definição da possibilidade de reabilitação laborativa para funções
como: porteiro, vendedor, balconista e afins.

Portanto, o autor ainda está em tratamento e a possibilidade de reabilitação não foi
descartada.

Com efeito, de acordo com o art. 42 da lei de benefícios, a incapacidade que dá ensejo à
concessão da aposentadoria por invalidez deve ser total e permanente para qualquer
atividade laborativa.

Quando ao adicional de 25%, também não há preenchimentos dos requisitos legais, haja vista
que a lei exige a necessidade de auxílio permanente de terceiros, enquanto o laudo judicial
fala em "neste momento, sim". (grifos nossos)   ...

II.        Fundamentação.
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1.Dados da parte autora.

Profissão:        Mecânico de manutenção industrial

Data de nascimento:    10/9/1984                              

Grau de escolaridade: "Ensino médio completo (profissionalizante em mecânica industrial)"
(cf. laudo, ev.51).

2.  A sentença assim sintetizou e julgou o caso:

Trata-se de homem, com 34 anos de idade, mecânico de manutenção industrial, que requer a
conversão do seu benefício previdenciário de auxílio doença em  aposentadoria por invalidez
a partir da data da perícia judicial. Recebe o benefício de auxílio doença - ATIVO-  desde
25/03/2016 (NB 613.896.573-0- Evento 12, RSC2, fls. 07 e ss.), por ser portador de "diabetes
mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas".

A controvérsia cinge-se, portanto, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho. Pois, realizada  perícia judicial com médica clínica geral (Evento 51, em
02/05/2019), a expert propugnou pela incapacidade laborativa definitiva da parte autora
desde 11/2016, nos seguintes termos:

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. O
autor é portador de diabetes mellitus insulino dependente agravado por doença arterial
periférica com necessidade de amputação de membro inferior direito à níveis
transmetafisário de coxa direita, em 2016, por infecção local. Adicionalmente, é portador de
retinopatia diabética, tendo sido submetido à aplicações intravítreas e fotocoagulação à laser
bilateralmente em 2017 e doença renal crônica não dialítica.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? Não, tendo em vista a perda visual e a perda
funcional/anatômica de membro inferior direito.

16. Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa examinada pode ser
reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de atividade remunerada compatível com
sua idade e grau de instrução? Citar exemplos de atividades para as quais a reabilitação
profissional seria possível. Não há elementos que permitam definir com clareza, neste
momento. O autor deve ser submetido a um processo de reabilitação motora intensiva para
adaptação à prótese do membro acometido. Neste caso, com ganho de mobilidade
independente, deverá ser reavaliado para definição da possibilidade de reabilitação
laborativa para funções como: porteiro, vendedor, balconista e afins. 

17. A pessoa examinada tem necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as
atividades diárias? Neste momento, sim.

Destarte, sendo certo que não existem perspectivas seguras e previsíveis de que os tratamentos
realizados pelo requerente irão lhe permitir voltar a trabalhar algum dia, seja em sua
atividade ou em qualquer outra, entendo pela concessão da aposentadoria por invalidez. Com
efeito, a despeito de a lei prever que a incapacidade ensejadora desse benefício deva ser
definitiva, é plenamente coerente adotar como critério a imprevisibilidade do prazo de
recuperação para o trabalho, em contraposição à duração temporária. Isso porque, a
aposentadoria em questão tem o caráter da reversibilidade, podendo ser cessada a qualquer
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momento caso sobrevenha a capacidade laborativa comprovada por meio de perícia médica -
competindo à autarquia previdenciária convocar o segurado regularmente e  na forma da
lei para fins de reavaliação de sua capacidade laboral.

Com isso, comprovados os requisitos legais e de acordo com a perícia judicial e com todos os
laudos particulares juntados pelo segurado, entendo que o autor faz jus à conversão do
benefício previdenciário de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a partir da
realização da perícia médica judicial – 02/05/2019, visto que nessa data ficou comprovado
que a incapacidade para o trabalho é multiprofissional de duração indefinida (não há prazo
para o início de seu processo de reabilitação).

Não obstante, em conformidade com a perícia judicial, ainda entendo pela concessão do
acréscimo de 25% sobre o beneficio previdenciário em questão, na forma do art. 45 da Lei
8213/91, segundo o qual "o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar
da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)".

3. Como se vê, por conta de complicações decorrentes da diabetes, o autor teve de sofrer
amputação de uma perna; é portador de doença renal; tem "complicações circulatórias
periféricas"; porta retinopatia diabética.

O quadro era tão grave que o perito foi enfático ao afirmar que há incapacidade definitiva
(n.13) e que, no momento, o autor precisa de auxílio permanente de outra pessoa para
realizar as atividades diárias (n. 17)

A conjectura efetivada no laudo pericial a respeito da possibilidade de uma futura reabilitação
está, evidentemente, no campo hipotético. A reabilitação é possível mas, dado o atual estado
do autor, ela é evidentemente improvável.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371569v4 e do código CRC 14ef50ed.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 303



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 10/416

0033399-14.2017.4.02.5050 500000371571 .V4 JES10672© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 0033399-14.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SANDER MARCIO TESSAROLO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "... conceder
o auxílio-doença NB 31/616.373.804-9 desde 17/7/2017, convertendo-o em em aposentadoria
por invalidez com DIB em 25/1/2018, com renda majorada em 25% por necessidade de
assistência permanente de terceiros."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

No caso em análise, a perícia judicial concluiu que a incapacidade ocorreu a partir de 2017.
Tendo a parte autora contribuído para o RGPS até 2015, não havia assim a qualidade de
segurada na DII, sendo portanto indevido a concessão de qualquer benefício de incapacidade,
com fulcro nos arts. 15 e 59, ambos da Lei nº 8.213/91. A sentença sequer apreciou a principal
tese de defesa do INSS, vazada nos seguintes termos: 

"Trata-se de processo ajuizado em 07.11.2017 no qual o autor requer a condenação do
réu em conceder benefício por incapacidade que foi requerido administrativamente em
17.07.2017 e indeferido por parecer contrário da perícia médica. Na inicial, o autor
qualifica-se como “trabalhador rural”, muito embora o INSS tenha entendido que não
houve a comprovação da condição de segurado especial, considerando que até 2015 o
demandante sempre trabalhou em atividades incompatíveis com a labuta no meio rural.
O réu constatou que o autor, desde 2011, é empresário individual em “Comércio
varejista de artigos do vestuário e acessórios”, situado na AV FIORAVANTE ROSSI ,
999, Bairro São Braz, Colatina. Além de empresário individual, o endereço do autor
registrado perante a Receita Federal é RUA JACINTO BASSETI, 660, APTO 104, N S
APARECIDA, COLATINA/ES, CEP: 29703-615, com atualização em 11-05-2014. Assim
sendo, não se pode atribuir ao demandante a qualidade de “trabalhador rural” com
base apenas em provas testemunhais, sob pena de violação à Súmula 149 do STJ. O
Contrato de Comodato não pode servir como prova, eis que no período nele indicado o
autor possuía vínculos empregatícios incompatíveis com a alegada atividade rural,
conforme CNIS anexo. Trata-se, ainda, de um contrato emitido pelos parentes do autor
e não condizente com os ditames do DECRETO No 59.566/66. O autor, como visto,
residia em Colatina, localidade diversa do município de Santa Tereza, onde fica situado
o imóvel rural. A qualidade de segurado, portanto, foi mantida até 15.12.2016, sem
comprovação das hipóteses de prorrogação (período de graça). Na data da
incapacidade fixada no quesito 10 do laudo (16 de abril de 2017) , o autor não é
segurado perante o RGPS." 
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A condenação foi calcada no contrato de comodato e na prova testemunhal. O contrato de
comodato é concomitante a vínculo urbano, sendo evidente que a prova testemunhal não pode
elidir tal fato, nos termos da Súmula n. 149 do STJ. Se a parte passou a exercer atividade rural
em momento posterior, É PRECISO QUE HAJA PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA
DESSE FATO, não sendo possível usar prova anterior ao labor urbano como prova da
qualidade de segurado especial.

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença desde o
requerimento administrativo com a conversão em aposentadoria por invalidez, na condição de
segurado especial, trabalhador rural (NB 31/619.373.804-9 DER 17/7/2017).

O requerimento administrativo foi indeferido por falta de incapacidade para o trabalho 
(evento 12, OUT10, fl. 1).

Em contestação, o INSS alegou que o autor possui, desde 2011, registro como empresário
individual, o que descaracteriza a sua qualidade de segurado especial (CNPJ, evento 40,
OUT24, fl. 1). Alegou também que o perito nomeado pelo juízo atestou incapacidade desde
16/4/2017, data na qual o autor não detinha a qualidade de segurado, considerando que o seu
último recolhimento, como contribuinte individual (segurado obrigatório), ocorreu em
31/10/2015, mantendo-se a qualidade de segurado somente até 15/12/2016 (fls. 115/ 118).

O autor alegou ser segurado especial. O segurado especial tem direito ao auxílio-doença
mesmo sem recolher contribuições, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda
que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número
de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

Para o auxílio-doença, o período de carência é de doze contribuições mensais, conforme art.
24 da Lei nº 8.213/91. Logo, o autor precisa comprovar exercício de atividade rural em regime
de economia familiar durante doze meses no período imediatamente anterior ao requerimento.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora exibiu alguns documentos, dentre
os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: certidão de óbito do
pai, em 1º/9/2014 (evento 5, OUT3, fl. 1); contrato de comodato agrícola em que o autor
figura como comodatário e como comodante figuram o pai do autor, Silio Tessarolo, e Sidnei
Luís Tessarolo, com prazo de vigência no período de 17/9/2007 a 17/9/2016 (verbal desde
2004), com firmas reconhecidas em 18/9/2007 (evento 9, OUT7, fl. 1); escritura pública de
compra e venda de imóvel rural em nome do pai do autor, Silio Tessarolo, e Sidnei Luís
Tessarolo, lavrada em 6/7/2000 (evento 10, OUT8, fl. 1).

Esses documentos, em seu conjunto, servem de indício de que, nos anos anteriores ao início da
incapacidade laboral, o autor trabalhava na roça. O início de prova material não passa de
prova indiciária. A prova documental, ainda que frágil, é suficiente para formar início de
prova material. O início de prova material foi complementado pela prova testemunhal:

Depoimento Pessoal
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É trabalhador rural e está incapacitado para continuar desenvolvendo todo e qualquer tipo
de atividade laboral para sobreviver; tem lá na roça uvas, criação; a fazenda é sua; o pai
faleceu, é herança de terra, sempre trabalhou com seus pais, o pai faleceu há dois ou três
anos e foi quando agravou mais o seu problema; precisou abandonar o café e se continuar
vai ter que abandonar suas outras culturas, pois sua condição é muito difícil; tem nódulos de
gota, nem os médicos conseguem explicar, dá treze ou quatorze, pegaram todas as juntas,
tem nos joelhos, pés, dedos; na mão, se fizer movimentos, já não fica aberta; se
fizer movimentos demais no trabalho, a mão vai inflamando e a inflamação de gota é uma
coisa sem explicação, é como se fosse um fogo queimando nas juntas, os remédios não fazem
efeito mais, às vezes toma três ou quatro caixas de remédios e não faz efeito, continua
desenvolvendo, quando ouve alguém falando que tem ácido úrico, faz exames e dá seis ou
sete, costuma voltar, mas em seu caso dá quatorze, oito; quando o médico fez o exame, falou
que não iria conseguir andar num período muito curto, consegue andar, mas às vezes fica de
cama de não poder sair; o pai trabalhou até falecer, o pai teve um pouco mais de saúde, mas
num período fez uma cirurgia de hérnia igual ao autor; já fez uma cirurgia de apendicite e
três de hérnia e agora está em repouso, seu pai também fez três cirurgias, então seu pai nos
últimos dias da vida estava um pouco debilitado; já não pode mais fazer serviço pesado na
roça há uns dois ou três anos; se for apanhar café, tem que carregar sacos de sessenta
quilos; quando estava sem problemas, podia carregar, mas às vezes a crise vem que não tem
como falar, de repente amanhã nem das galinhas poderá tratar, às vezes dorme sem dor; até
três anos atrás em alguns episódios ainda conseguia, foi se agravando e por enquanto não
pode; hoje vai tratar das galinhas, dos animais que tem, para ajudar a comer, uva, por
exemplo, se for ligar a irrigação, mas agora com a cirurgia da hérnia, vieram três cirurgias;
fez uma cirurgia há uns dez anos, outra há três anos e agora de novo; uma cirurgia de
apendicite e três de hérnia, essa última fez há trinta dias; a cirurgia que fez há dois ou três
anos, fez mas estourou de novo no mesmo lugar dois meses depois, um período de dois anos
que a hérnia já estava descendo, inclusive conseguiu operar há trinta dias; antes da cirurgia
de hérnia, os serviços mais leves eram cuidar de galinhas e irrigar uvas, tem um irmão que
mora na parte de cima, quando precisa de serviços mais pesados e o irmão pode, o irmão vai
fazer para o autor; o que é vendido do que produz são as uvas e  lichia que agora vai
começar a produzir mais, leva na feira, faz feira; quando pode ir na feira, o autor mesmo
leva; coloca nas caixas de dois quilos, coloca no carro, tem um Palio, acha que vão dois
quilos; quando vai para a feira, vai com cinquenta, oitenta ou cem quilos; cada caixa tem
dois quilos; não precisa levar no caminhão, não faz isso justamente por causa da dificuldade
de vender, costuma cortar as uvas em talhas pequenas justamente para não dar muito peso;
quem tem ajudado é só seu irmão quando o serviço é mais pesado, na parte de cima do
terreno; na parte do irmão no terreno, o irmão tem café, mexe com alguns gados, tem um
pedaço de uva separado, consegue ter mais coisas na roça e consegue trabalhar; o tipo de
uva é Niagara Rosada, uma espécie que tem semente; a safra da uva é anual, poda uma vez
por ano, podou em agosto, o Assis, rapaz que mexe com isso na associação podou para o
autor, colhe lá para o dia vinte de dezembro, é uma safra só; seu irmão pagou Assis, de vez
em quando vai lá para fazer serviços, fazer enxertos quando precisa, aproveitou e pediu para
podar as suas uvas, o irmão tem um pedaço de uva; tem quinhentos pés de uvas, dá menos de
meio hectare; a lichia começou a dar um pouco ano passado, de repente vai dar um pouco
mais esse ano, plantou oitenta pés; plantou há uns cinco anos, deram cinquenta quilos, esse
ano espera que produza um pouco mais, ainda não teve lucro da lichia; não foi feito
inventário ainda; a terra total são três alqueires, o irmão ocupa praticamente a terra inteira
e onde tem seu pedaço, dá um ou dois hectares; sobre o Palio, morou com seu pai e sua mãe
até três anos atrás, quando pode trabalhar antes, guardou um pouco e eles ajudaram a
comprar na época, moravam juntos e os pais não tinham carro, na verdade foi uma doação,
os pais ajudaram, o pai faleceu, a mãe deu Alzheimer e foi morar com a irmã do autor em
Colatina, fica sozinho, mas na época foi a ajuda de seu pai; sobre esses períodos que
trabalhou e recolheu atividade urbana, quando o pai adoeceu e precisou ir muito a
Colatina, foi tentar ver se conseguia fazer um serviço, mas a situação de saúde mostrou
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que não tem como desempenhar, pois vai trabalhar às vezes dois ou três dias e não pode
mais, então resolveu voltar, continuar firme na roça, pois pelo menos consegue se
alimentar, planta quando pode um arroz, feijão ou algo assim.

1ª testemunha – Waldir Segundo Martinelli

Conhece o autor desde quando tinha uns quinze anos de idade; conheceu o autor em Nova 
Valsugana, zona rural; conheceu o autor na propriedade do pai, mas o pai do autor já
morreu; desde que o conheceu, o autor trabalha na roça; já viu o autor fazendo essas
atividades; lá tinha café, o café já está abandonado, de um ano e pouco para cá o autor não
trabalhou mais, pois não aguentou, pelo menos pelo que vê, pois é vizinho; antes desse um
ano e pouco, o autor estava nos seus afazeres; além do café, nessa propriedade tem frutas,
acha que é lichia e uvas; a principal fonte de renda do autor e da família sempre foi a
roça; sabe que o autor foi vender colchão, mas ficou por pouco tempo, ficou poucos meses
e depois não foi mais; depois que o autor tentou essa vida de comércio, que não deu certo,
voltou para a roça; o autor tem um irmão que mora lá; o irmão do autor também cuida da
roça, trabalha no dele, de vez em quando “dá uma mãozinha” para o autor, pois o autor não
aguenta mais fazer, mas é pouca coisa, pois o irmão tem os afazeres, por isso que o café está
praticamente abandonado, faz só as coisas leves, tem umas criações, as coisas leves o autor
faz, mas o resto não pode fazer mais nada; a parte de poda e colheita, quando precisa, de vez
em quando contrata alguém, mas poucos dias, uma ou outra vez chama alguém para ajudar,
o depoente viu o autor colocando poucas vezes gente lá; o autor tem um carrinho, é velho,
mas tem; o autor não tem caminhão, não tem trator; o café do autor praticamente acabou,
não existe mais, é serviço pesado, o autor está praticamente no quintal, cuida das frutas,
criações, tem a uva que também é pouca.

2ª testemunha – Walter Primo Martinelli

Conhece o autor há trinta anos, na idade mais ou menos de quinze anos a família do autor
foi morar lá e foram ser vizinhos do depoente; é vizinho de propriedade do autor; o nome do
córrego da região é Córrego da Onça e Nova Valsugana é lá embaixo; a distância de sua
propriedade para a do autor é de um quilômetro e pouco, é perto; passa na propriedade do
autor toda semana, até mais do que uma vez por semana; agora o autor não está cuidando
do café nem pegando pesado na roça, pois adoeceu; antes do autor adoecer, cuidava da
propriedade; antes de adoecer, tomava conta dos cafés, estão abandonados de um ano e
pouco para cá; sabe que está abandonado, pois passa na estrada e vê; antes de estar doente,
o autor cuidava de frutas, uvas, plantava milho e feijão; o autor trabalhava lá dentro,
sempre trabalhou lá; sabe que o autor deixou o campo para vender colchões, foram poucos
meses; quando parou de vender esses colchões, voltou para o trabalho rural; o autor vende
a uva na rua, nas caixinhas, na feira; já viu o autor preparando alguma coisa para levar
para vender; o autor leva nas caixinhas, já viu levando, mas também não é toda vez que o
depoente o vê levando; o autor tem um carrinho velho, não tem trator; viu o autor
trabalhando pela última vez há um ano e pouco; na ocasião, não sabe se o autor estava
mexendo com café ou uva; o irmão do autor mora perto e às vezes “dá uma mãozinha”, mas
também não pode ir sempre pois tem o serviço dele; não sabe se vai alguém quando o irmão
do autor não pode ir.

O autor contribuiu na qualidade de segurado contribuinte individual nos seguintes períodos:
1º/10/2011 a 31/12/2012, 1º/9/2014 a 31/10/2015 (CNIS - evento 23, OUT18, fl. 6).

As testemunhas confirmaram que o autor saiu da roça e trabalhou vendendo colchões, mas
durante apenas alguns meses e, logo em seguida, voltou a  exercer atividade rural em seu
próprio terreno, onde continuou trabalhando até cerca de um ano antes de as testemunhas
prestarem o depoimento (prestado em agosto/2018), quando o autor adoeceu.
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Portanto, o autor voltou a exercer atividade rural após outubro/2015 e continuou trabalhando
na roça até ficar incapacitado para o trabalho.

O perito nomeado pelo juízo, especialista em clínica geral, diagnosticou gota tofácea crônica
e hérnia inguinal encarcerada recidivada à direita (quesito 2, evento 32). Afirmou que o autor
não possui aptidão para exercer a atividade habitual de lavrador (quesitos 6-7). Atestou
limitações poliarticulares diversas que restringe seus movimentos e geram dor, além da hérnia
inguinal recidivada que é impeditiva ao uso de força por risco de estrangulamento (quesito 8).
Concluiu que há incapacidade de duração indefinida. 

O perito examinou o autor em 25/1/2018 (evento 26) e estimou o início da incapacidade em
16/4/2017 (quesito 10, evento 32). Assim, na data do requerimento administrativo, em
17/7/2017, o autor estava incapacitado para o trabalho.

Considero provado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, na
qualidade de segurado especial, no período imediatamente anterior ao fato gerador do direito
ao benefício por incapacidade.

O INSS não apresentou manifestou específica ao laudo pericial (evento 40, fls. 115-118).

O autor manifestou-se sobre o laudo pericial (evento 58, fls. 133-139). Alegou que "a Perícia
foi conclusiva no sentido de que além da existência da incapacidade por tempo indeterminado,
o Requerente depende do auxílio de terceiro de forma permanente para as atividades diárias, e
seu quadro possui riscos de agravamento. Portanto, conforme descrito na inicial e confirmado
pela Perícia Judicial, o Requerente encontra-se incapacitado para o labor e para o exercício
de suas atividades diárias. Assim, resta incontroverso o requisito “incapacidade” para análise
do direito ao auxílio doença e aposentadoria por invalidez pleiteado".

O autor alegou que "diante do quadro de saúde em que se encontra o Requerente, e diante da
conclusão da perícia judicial, no sentido de que o mesmo tem necessidade de assistência
permanente de outra pessoa para atividades diárias, requer a concessão do benefício de
Aposentadoria Por invalidez, acrescido de 25% em razão da grande invalidez que o acomete.
Destaco que o fato de o pedido deduzido na petição inicial não ter se referido à concessão do
acréscimo dos 25% em razão da grande invalidez, tal fato não impede Vossa Excelência de
analisar o preenchimento dos requisitos inerentes a essa espécie de benefício".

O perito avaliou que a incapacidade para o trabalho é de duração indefinida. A incapacidade
para o trabalho de duração indefinida, por distender-se no tempo sem perspectiva iminente e
segura de cessação, deve ser equiparada à incapacidade definitiva. 

Considero que a incapacidade para o trabalho é total e frustra qualquer perspectiva de
reabilitação profissional, porque o perito atestou que o autor "tem limitações poliarticulares
severas que restringe seus movimentos e geram dor" (quesito 8).

Considero que o autor está definitivamente incapacitado para sua atividade habitual e
insuscetível de reabilitação profissional. Tem, portanto, direito à aposentadoria por invalidez.
Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”
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Ao se manifestar sobre o laudo pericial, o autor pediu a concessão de aposentadoria por
invalidez com adicional de 25% por necessidade de assistência permanente de terceiros
(evento 58). Esse pedido não foi explicitamente deduzido na petição inicial. Contudo, o
adicional de 25% sobre a renda da aposentadoria por invalidez é corolário do pedido
principal de concessão de benefício por incapacidade, devendo ser reconhecido sempre que o
segurado preencher os requisitos legais, ainda que não haja pedido expresso na petição
inicial. A Turma Nacional de Uniformização já decidiu que o reconhecimento de ofício do
direito a esse acréscimo de 25% não caracteriza julgamento extra petita.

O perito confirmou a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as
atividades diárias (quesito 16, evento 58).

O autor tem direito ao auxílio-doença NB 31/616.373.804-9 desde o requerimento
administrativo, em 17/7/2017, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o
exame pericial, em 25/1/2018, com renda majorada em 25% por necessidade de assistência
permanente de terceiros.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB
31/616.373.804-9 desde 17/7/2017, convertendo-o em em aposentadoria por invalidez com
DIB em 25/1/2018, com renda majorada em 25% por necessidade de assistência permanente
de terceiros..
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...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:       agricultor (ev.32).                      

Data de nascimento: 6/3/1973                                 

Grau de escolaridade:  Ensino médio completo (ev.32).

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.   A alegação do INSS é a de que o autor estaria laborando como contribuinte individual
urbano; e que por isso teria perdido a qualidade de segurado rural.

O CNIS indica que o autor recolheu, com contribuinte individual, no período de 10/2011 a
12/2012; e de 09/2014 a 10/2015 (ev.40-out25).

As testemunhas deixaram evidente que o autor tentou se firmar como comerciante, mas não
conseguiu.

O autor afirmou, ainda, que a terra em que trabalha era de propriedade de seu pai, que veio a
falecer recentemente. 

O insucesso do autor em estabelecer-se no meio urbano restou comprovado por prova
testemunhal.

Também restou comprovado que o autor retornou ao meio rural.

Nesse contexto, não vejo razão para exigir prova material do trabalho rural posterior à última
contribuição feita em atividade urbana, visto que o autor alegou - e isso foi comprovado,
também, pelas testemunhas - que labora em propriedade que herdara do pai.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371571v4 e do código CRC c4d86702.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0004036-30.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO BASTOS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora. 

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

DO CASO CONCRETO – QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS Em primeira instância, o
INSS foi condenado a: 

a) RESTABELECER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença àparte-autora desde
a data da cessação (NB 613.596.798-7, fl. 108), CONVERTENDOOem Aposentadoria
por Invalidez, a contar da realização da perícia judicial, em28/06/2018 (fl. 64). 

Trata-se de sentença que merece ser reformada haja vista que o autor está em gozo de
AUXÍLIO DOENÇA ATIVO COM REABILITAÇÃO EM CURSO. DA IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ Merece reformas a r. sentença, pela
ausência de prova acerca de incapacidade absoluta. Conforme o laudo pericial, a parte autora
estaria incapacitada de forma PARCIAL PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL com cabimento
da reabilitação em curso:   ...  Logo, também é imprescindível a comprovação da
impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
não satisfazendo a mera impossibilidade de realização de sua atividade habitual. Aliás, frise-
se que o encaminhamento a processo de reabilitação passa anteriormente por avaliação por
equipe técnica, a qual analisa a viabilidade da reabilitação propriamente dita (dependendo de
fatores como natureza da incapacidade, idade e escolaridade do segurado, experiências
pretéritas, convênios com escolas e empresas, entre outros), sendo que no caso do autor essa
avaliação foi positiva e como dito o autor está com AUXÍLIO DOENÇA ATIVO COM
REABILITAÇÃO EM CURSO. Sendo essa avaliação multidisciplinar criteriosa, não há
motivos para invalidá-la, cujo resultado goza de presunção de legalidade e de veracidade,
sendo prematura a concessão de Aposentadoria por Invalidez, inclusive destoando da
conclusão da perícia judicial. Diante do exposto, o INSS requer seja conhecido e provido o
presente recurso, para revogação da concessão de Aposentadoria por Invalidez. Outrossim,
não há que se falar em restabelecimento do Auxílio-Doença NB 613.596.798-7 haja vista que
está em gozo do mesmo.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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"Cuida-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, por meio da qual objetiva o restabelecimento de auxílio-doença com a
conversão em aposentadoria por invalidez. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. De
início, saliento que as normas referentes ao auxílio-doença encontramse previstas a partir do
artigo 59, da Lei 8.213/91, devendo ser o mesmo concedido por motivo de incapacidade
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de-benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.
A doutrina tem a seguinte compreensão: “o auxílio-doença presume a incapacidade e a
suscetibilidade de recuperação. É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto
não há conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer
periodicamente à perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a
situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86). Por seu turno, a aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei 8.213/91) é
benefício previsto para os casos de incapacidade permanente e total (para qualquer atividade
laboral), sendo pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
Ademais, os segurados estão obrigados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de
auxílio-doença, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei 8.213/91 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/91). Nestes termos, são requisitos para o
auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez: a) Qualidade de segurado; b) Carência,
quando exigida; e c) Incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, com ou sem suscetibilidade de reabilitação, respectivamente. Ambos os
benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento do período
de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou temporariedade da
incapacidade, quando se dará ensejo a este ou àquele benefício, respectivamente. Pois bem. O
laudo pericial, emitido por médico clínico geral, (fls. 39/42) revela que a parte autora possui
artrose. Concluiu que a incapacidade é permanente e parcial para atividades com esforço.
Afirmou que o autor pode exercer atividades sem esforço e está sendo reabilitado para
porteiro. Com efeito, o laudo pericial se apresenta completo o bastante para subsidiar o
convencimento deste Magistrado sobre a questão médica aqui colocada, sendo corroborado
pelos documentos apresentados pela parte-Autora. O perito admitiu, sob o ponto de vista
físico, a possibilidade de reabilitação profissional. Não obstante, a possibilidade de
reabilitação profissional não deve ser analisada exclusivamente sob o ponto de vista clínico e
físico. As condições pessoais do segurado, tais como idade, grau de instrução e histórico de
atividades, também são relevantes para efeito de definir a real possibilidade de reingresso no
mercado de trabalho. 

Em se tratando de trabalhador com 56 anos de idade, formação escolar em ensino
fundamental, com experiência profissional de operador industrial, é improvável a eficiente
reinserção no mercado de trabalho, mesmo em atividade compatível com sua limitação
funcional. Com todas essas características negativas, a autora não conseguiria emprego. A
parte autora, portanto, tem direito à aposentadoria por invalidez. Assim, nos termos da
fundamentação supra, considero a parte autora definitiva e totalmente incapaz, devendo ser-
lhe concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez desde a data do laudo pericial.
Desde já rejeito eventual alegação de julgamento extra petita, uma vez que é amplamente
aceita na jurisprudência a fungibilidade entre os benefícios por incapacidade, bem assim em
face do dever do INSS, inclusive reconhecido administrativamente, de conceder ao
beneficiário o melhor benefício a que tiver direito, lógica que se aplica também ao processo
judicial. 

Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com base no art. 487, I do NCPC, e
condeno o Réu a: a) RESTABELECER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte-
autora desde a data da cessação (NB 613.596.798-7, fl. 108), CONVERTENDOO em
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Aposentadoria por Invalidez, a contar da realização da perícia judicial, em 28/06/2018 (fl.
64). b) PAGAR, após o trânsito em julgado, as parcelas vencidas dos benefícios
previdenciários (descontando-se eventuais parcelas já recebidas), cujos valores deverão ser
atualizados aplicando-se juros moratórios e correção monetária calculados com base nos
índices oficiais do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
Federal; c) ARCAR com os honorários periciais antecipados por este Juízo, nos termos do
artigo 12, §1º, da Lei 10.259/01, os quais deverão ser pagos após o trânsito em julgado da
presente demanda, mediante Requisição de Pequeno Valor. 

...P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data Nascimento: 08/10/62

Escolaridade: "Até a 4ª série" (ev.18)

Profissão: Operador industria.

2.  O laudo pericial reconheceu incapacidade definitiva e multiprofissional, como se infere
das seguintes respostas do perito (ev.18):

Há limitação para atividade que necessite esforço sobre os joelhos uma vez que tem prótese.

Sua limitação é permanente e parcial para atividades com esforço.

O laudo ainda informou que o autor estava recebendo benefício e estava sendo reabilitado
para a função de porteiro.

O Juízo a quo entendeu que era cabível a concessão de aposentadoria por invalidez, com base
na seguinte fundamentação:

O laudo pericial, emitido por médico clínico geral, (fls. 39/42) revela que a parte autora
possui artrose. Concluiu que a incapacidade é permanente e parcial para atividades com
esforço. Afirmou que o autor pode exercer atividades sem esforço e está sendo reabilitado
para porteiro. Com efeito, o laudo pericial se apresenta completo o bastante para subsidiar o
convencimento deste Magistrado sobre a questão médica aqui colocada, sendo corroborado
pelos documentos apresentados pela parte-Autora. O perito admitiu, sob o ponto de vista
físico, a possibilidade de reabilitação profissional. Não obstante, a possibilidade de
reabilitação profissional não deve ser analisada exclusivamente sob o ponto de vista clínico e
físico. As condições pessoais do segurado, tais como idade, grau de instrução e histórico de
atividades, também são relevantes para efeito de definir a real possibilidade de reingresso no
mercado de trabalho. 

Em se tratando de trabalhador com 56 anos de idade, formação escolar em ensino
fundamental, com experiência profissional de operador industrial, é improvável a eficiente
reinserção no mercado de trabalho, mesmo em atividade compatível com sua limitação
funcional. Com todas essas características negativas, a autora não conseguiria emprego. A
parte autora, portanto, tem direito à aposentadoria por invalidez. Assim, nos termos da
fundamentação supra, considero a parte autora definitiva e totalmente incapaz, devendo ser-
lhe concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez desde a data do laudo pericial.
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Desde já rejeito eventual alegação de julgamento extra petita, uma vez que é amplamente
aceita na jurisprudência a fungibilidade entre os benefícios por incapacidade, bem assim em
face do dever do INSS, inclusive reconhecido administrativamente, de conceder ao
beneficiário o melhor benefício a que tiver direito, lógica que se aplica também ao processo
judicial. 

Todo o histórico laboral do autor foi em atividades que exigem esforço físico. Com efeito, o
laudo pericial relata as seguintes atividades: "vigilante, trabalhador rural, servente em
construção civil, marteleteiro, auxiliar de serviços gerais, extrusor em laminação de alumínio
e auxiliar doe produção em fabricação de azulejos." (ev.18).

Considerando esse histórico laboral, a idade de 57 anos e o grau de instrução primário, assiste
razão ao Juízo a quo ao deliberar pela concessão da aposentadoria.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371489v3 e do código CRC 53acf475.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5000680-95.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO GERALDO DEMONEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. SERVENTE VIGILANTE. COMPROVAÇÃO DA
PERICULOSIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

I. Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor, ANTONIO GERALDO DEMONEL,
em face da sentença que:

“Do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, REJEITO OS PEDIDOS,
extinguindo o processo com resolução de mérito.”

Requer o AUTOR a reforma no seguinte sentido:

“O Recorrente laborou como servente na Construção Civil nos períodos 24/02/1983 a
11/06/1983 (empresa Construtora Oxford Ltda.) e 27/02/1985 a 24/04/1986 (Plantel –
Engenharia de Planejamento e Construtora Ltda.).

Ocorre que a r. Sentença não reconheceu os períodos citados acima, como labor especial.

Não merece prosperar a r. sentença, pois até em 28/04/1995 essa atividade era reconhecida
como especial e se enquadrava no código 2.3.3 do quadro anexo do decreto 53.831/64, como
se faz prova na CTPS.

[...] O Recorrente trabalhou como vigilante para a empresa Visel vigilância e Segurança Ltda.
no período de 29/04/1995 a 20/03/1998, portando arma de fogo em todo o período, conforme
comprovam as anotações na CTPS e a descrição 7 das atividades constante e no formulário
PPP emitido pelo empregador.

Ocorre que a PPP que o empregador forneceu a época do requerimento administrativo do
beneficio, não havia descrito que o recorrente laborava armado.

Apesar do STJ, no REsp 1702553 RS 2017/0259801-6, entender que o labor como vigilante é
especial em razão da periculosidade, a sentença recorrida deixou de reconhecer este lapso
temporal como tempo de serviço especial sob o argumento de que o formulário PPP não
indica a exposição a agentes insalubres, porém o empregador corrigiu o documento (em
anexo).”

Dessa forma requer a reforma da sentença.
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II. Fundamentação

II.A. Enquadramento profissional de “servente” em Construção Civil

Segundo a jurisprudência da TRU da 4ª Região, “somente é possível o enquadramento da
atividade de pedreiro exercida antes de 28.04.1995, data da publicação da Lei n. 9.032/95,
na categoria profissional descrita no item 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/64,
quando desempenhadas tarefas de perfuração ou escavação na construção de edifícios,
barragens ou pontes.” (IUJEF 0000214-39.2010.404.7195, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relator Fernando Zandoná, D.E. 29/05/2012).

Em outras palavras, os trabalhadores da construção civil podem ser enquadrados por função,
em razão da periculosidade, mas somente quando o labor for exercido em perfuração ou
escavação na construção de edifícios, barragens e pontes, em virtude do risco de queda
(código 2.3.3 do Quadro Anexo do Decreto nº 53.831/64). Também nesse sentido é o
entendimento da 1ª TR-SC, verbis: “... Não comprovado que exerceu suas atividades de
pedreiro [mestre-de-obras] com risco de vida, ou seja, em pontes, torres ou edifícios em que
tenha ocorrido escavação ou perfuração na obra, em túneis ou galerias, ou, ainda, em
escavações a céu aberto, descabe o enquadramento nas atividades especiais previstas nos
códigos 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3 do Decreto nº 53.831/64.” (RCI 2007.72.95.007285-1, Primeira
Turma Recursal de SC, Relator Andrei Pitten Velloso, julgado em 28/01/2009).

Nesse contexto, não devem ser enquadrados como especiais os períodos seguintes: 

a) 24/02/1983 a 11/06/1983 - Função: Servente (CONSTRUTORA OXFORD LTDA);

b) 27/02/1985 a 24/04/1986 - Função: Servente (PLANTEL – ENGENHARIA DE
PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA.).

Com efeito, o labor efetivado na função de servente não indica, por si, a exposição aos riscos
de queda referidos nos julgados antes citados.

II.B. A função de vigilante e a aposentadoria especial

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 306



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 24/416

5000680-95.2018.4.02.5004 500000381276 .V3 JESXGBB51459© JES7027

CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019)

Dessa forma, sendo comprovada a periculosidade pode ser considerado como especial o
período laborado como vigilante.

No caso concreto temos as seguintes informações:

- 29/04/1995 a 20/03/1998: o PPP, Evento 26 – PPP2, comprova o uso de arma de fogo de
modo habitual e permanente.

Dessa forma, faz jus a especialidade nesse período.

III. Do tempo de contribuição

A DER é 25/5/17. 

A carta de indeferimento (ev.1-ind.6) informa o seguinte:

i) Tempo de contribuição apurado até a DER: 33 anos, 6 meses e 15 dias. 

ii) Tempo mínimo necessário até a DER: 35 anos, 0 meses e 0 dias.

Concedida a especialidade ao período de 29/04/1995 a 20/03/1998 deve ser acrescida a
contagem de tempo de contribuição do autor o tempo de 1 ano, 1 mês e 28 dias, de modo que
o autor atingiu, até a DER, o total de 34 anos, 8 meses e 13 dias.

A parte autora não alcança o tempo de contribuição mínimo para ter o benefício almejado.

IV. Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.
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Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
concedendo a especialidade ao período de 29/04/1995 a 20/03/1998. Deverá o INSS
considerar apurado, até a DER 25/5/2017, o tempo de contribuição apontado acima
(item III).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381276v3 e do código CRC c7fc8161.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000053-63.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOACIR AYRES PEREIRA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO,
CORREÇÃO MONETÁRIA E ASTREINTES. ESPECIALIDADE
RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença
(Evento 16 – SENT1) que julgou procedente os pedidos do autor, reconhecendo a
especialidade nos períodos de: 01/10/1977 a 31/08/1980, 05/01/1981 a 01/02/1984,
03/04/1984 a 02/11/1987, 01/12/1987 a 30/04/1988, 01/05/1988 a 17/06/1989, 01/02/1990 a
27/03/1991 e 04/01/1999 a 04/05/2006 e concedeu o beneficio de aposentadoria por tempo de
contribuição.

Alega o recorrente que:

- ““In casu”, os Perfiis Profissiográficos Previdenciários - PPP apresentados pela Parte
Autora NÃO contêm elementos para a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos,
uma vez que não estão acompanhados de histograma ou memória de cálculos (medição única
da pressão sonora). ”;

- Irrazoabilidade na fixação das astreintes;

- "- a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017. Subsidiariamente,
almeja a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 25 de março de 2015, considerando
que essa é forma definida por Resolução do CJF, a partir de então o IPCA-e;"

II – Fundamentação

II.A. Do agente ruído:

Períodos anteriores a 19/11/2003.

A exigibilidade de memória escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por
força do art. 173, III, da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001.
Antes disso nenhum ato normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição
de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo.
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Percebe-se que a necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação
antes do perfil profissiográfico previdenciário; que, por sua vez, tornou tal exigência
ultrapassada.

A instrução do requerimento administrativo objetivando a concessão de aposentadoria
especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a 28/04/1995 e anteriores a
1º/01/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III do artigo 161 da
Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data (1º/01/2004), o documento
exigível passou a ser o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), a ser elaborado pela
empresa “...de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e
cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art.178 da IN
nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/01/2004.  Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/01/04), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art.
161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos
laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o
Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de
que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico
Previdenciário), contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003,
serão dispensados os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral – necessidade de
apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz sentido exigir
histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Período posterior a 19/11/2003.

No que refere ao período posterior a 19/11/2003, sobre o método de aferição do ruído, deve-se
ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de
higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no
ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de
aferição ser informada no campo próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n.
0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no incidente de
uniformização nacional para modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a
seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.
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A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5);
ao passo que a NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3).

Nessa linha, o recurso do INSS não deve ser acolhido.

No LTCAT (Evento 37 – LAUDO3 e 4) referente ao período de 04/01/1999 a 04/05/2006, na
página 19, consta que a metodologia utilizada foi a NR 15: 

"Tópico VI - Métodos e Equipamentos utilizados na avaliação

Foram realizadas várias medições que obedecem as normas preconizadas pela NR n° 15 e com
os trabalhadores em plena atividade."

Também é comprovado a utilização da norma correta para a aferição na página 31 do mesmo
evento, onde encontramos o q (exchange rate) = 3 dB; ou seja, adotou-se a NHO-01.

Assim, o autor faz jus à especialidade.

II.B. Das astreintes e da correção monetária:

Da correção monetária

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou
qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado,
o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, definiu,
quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC, para fins de
correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp
1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o
ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE
870.947/SE.  O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF
na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos
do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli
(Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
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Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947
em 20/09/2017; (ii) não houve modulação dos efeitos.

Das astreintes

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na
sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir
do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que o prazo de 45 dias
previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento do benefício
concedido administrativamente e o prazo de 60 dias previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001
é para o pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante requisição de
pagamento, quando não for o caso de expedição de precatório.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii)
ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida antecipatória, bem como
(iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo a multa diária a 8,85%
desse valor.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença
em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000367620v8 e do código CRC 4be01626.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5002048-51.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JORGE JOSE STEFANIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A CALOR ACIMA DO LIMITE
LEGAL NÃO COMPROVADO. LABOR RURAL COMPROVADO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, JORGE JOSE STEFANIA, em face da
sentença (Evento 19 – SENT1) que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Requer o recorrente a reforma no seguinte sentido (Evento 25 – PET1):

"Não há razão para desconsiderar todo o trabalho rural do recorrente pelos simples motivos
das qualificações de suas funções estarem como “ vaqueiro” e “mensalista” em alguns
documentos."

(...)

"E conforme se verifica da transcrição das testemunhas correlacionado com as provas
materiais, como por exemplo a escritura da propriedade do Sr. Hermolão Coitinho, é possível
concluir que o autor era definitivamente meeiro do Sr. Coitinho."

(...)

"Portanto, constata-se que todos os documentos apresentados apontam que o recorrente
exerceu atividade rural, sendo suas testemunhas unânimes em comprovar que a atividade rural
era como meeiro para o Sr. Coitinho, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, sendo
reconhecido o período de atividade rural exercido no período de 04/1975 a 03/1986."

(...)

"No período compreendido entre 20/04/1989 a 11/07/1989, trabalhado na “CERÂMICA
INCESA LTDA - ME”, a função do requerente está dentre as funções consideradas penosas
previstas no decreto 53.831/64 (1.1.1 CALOR, 2.5.3 CALDERARIA, etc.)."

Alega, ainda, que nos períodos de 02/01/2003 a 31/03/2008 e 02/02/2009 a 29/01/2010 esteve
exposto a calor acima do limite legal.

Dessa forma pugna pela reforma da sentença.

II – Fundamentação
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II.A. Eis o teor da sentença

“[...]

Tempo de serviço rural

O autor alegou que exerceu labor rural, como vaqueiro e lavrador, no período entre abril de
1975 a março de 1986.

O INSS não reconheceu o período de atividade rural, sob a justificativa de que "os documentos
ora juntados ao seu pedido não são suficientes para comprovar o labor rural (segurado
especial), eis que a própria referência da profissão/ categoria que consta na carteira sindical
como sendo 'mensalista' sugere que se trata de segurado empregado, cuja comprovação do
exercício da atividade em tal categoria, obedece os critérios estabelecidos no art. 2° da
Portaria MPF n. 170, de 25/4/2007" (evento 1, PROCADM6, fl. 27). 

Essa motivação foi reiterada na decisão da 24ª Junta de Recursos da Previdência Social,
conforme a seguir transcrito: "não foram juntadas aos autos provas materiais contemporâneas
e em nome do interessado, sendo certo ainda que a informação de lavrador mensalista na
ficha de inscrição junto ao STR leva a crer tratar-se de lavrador empregado" (evento 1,
PROCADM7, fl. 35).

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).  O início de prova
material, porém, precisa ser complementado pela prova testemunhal, uma vez que se trata de
mero indício de atividade rural.

Dentre os documentos exibidos, formam início de prova material contemporâneo ao período
em que o autor afirmou ter exercido atividade rural (até 1986) os seguintes:

certificado de alistamento militar, em que consta a profissão de vaqueiro do autor,
datado de 30/6/1981 (evento 1, PROCADM5, fl. 1)

carteira sindical rural, em nome do autor, categoria mensalista, com data de admissão
em 9/11/1982 (evento 1, PROCADM5, fl. 2).

De acordo com a Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização, “Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo
o período equivalente à carência do benefício”. A eficácia probatória dos documentos pode
ser estendida com base em prova testemunhal convincente.

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

1ª Testemunha – Altair Francisco Dondoni

Conheceu o autor na época em que ele chegou à fazenda, quando ele tinha uns dezesseis
anos; na fazenda Coitinho, em São Pedro/São Roque do Canaã; o autor era meeiro; o
proprietário da fazenda era o Hermolão Coitinho; o autor trabalhava com café, com lavoura;
na época o autor era solteiro, chegou sozinho; não sabe exatamente qual era o ano; não sabe
exatamente quantos anos o autor ficou na fazenda, mas foram uns dez anos; é proprietário,
mora a 1,5 km da fazenda onde o autor trabalhava; tem a mesma idade do autor; se
encontravam na igreja, se encontravam direto, saíam junto, chegaram lá na mesma idade, mas
não se lembra o ano exato; tem muito tempo que o autor saiu do meio rural; quando saiu de lá
o autor foi morar em Santa Rosa, estava trabalhando com carteira assinada; a família do
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autor foi com ele para Santo Antonio, quando conheceu o autor ele não era casado, morava na
fazenda do Coitinho, sozinho; não demorou muito depois que o autor se casou para se mudar
da roça; o sogro do autor é quase seu vizinho, então se encontram direto; o autor não chegou
a trabalhar na propriedade do sogro; o autor se casou, continuou morando na mesma
propriedade, depois se mudou, agora está trabalhando em São Roque do Canaã; o autor era
lavrador, não se lembra se ele fez trabalho de vaqueiro; conhece o autor há trinta ou
quarenta anos; nesse local em que o autor trabalhou tinha gados; quem cuidava dos gados era
outra pessoa que era vaqueiro, não sabe se ele esta lá até hoje; que se lembre, o autor não
trabalhou como vaqueiro; o autor cuidava da plantação, essa parte só ele que fazia, e o
vaqueiro não ajudava; o proprietário da terra pagava esse vaqueiro; o autor era meeiro,
recebia da plantação; o autor morava dentro da fazenda, sozinho; o autor se casou morando
na propriedade; a esposa do autor sempre foi doméstica, na roça a mulher sempre ajuda o
marido; a localidade da propriedade é São Pedro; continua nessa localidade até hoje, o autor
saiu de lá; tem muitos anos que o autor saiu; o autor tem filhos, acha que ele teve dois filhos
na propriedade.

2ª Testemunha – Antonio Cezar Dondoni

Conheceu o autor em São Pedro, tem uns trinta e cinco ou quarenta anos mais ou menos;
trabalhava na roça, e o autor também trabalhava na roça; como eram da mesma propriedade,
tinham contato na igreja e jogando bola; o autor trabalhava para o Coitinho, era meeiro,
plantava café; o autor ficou nessa propriedade de seis a oito anos mais ou menos; quando
saiu de lá o autor foi trabalhar em outro lugar na roça, mas não tiveram mais tanto contato
como tinham antes; o autor se casou e teve filhos na propriedade; o autor era meeiro, não
teve contrato; o autor não recebia por mês, ele era meeiro; o sogro do autor também tinha
uma propriedade rural; a propriedade do sogro era muito pequena, a família era grande e não
tinha muito espaço, a propriedade não era só do sogro, era da família; tem uns vinte a trinta
anos que o autor saiu de lá, mas continua trabalhando na roça com carteira assinada.

3ª Testemunha – Elior Fernando Bonatti

Conhece o autor há aproximadamente trinta ou trinta e cinco anos; o conheceu em São
Pedro; trabalhavam com lavoura na fazenda Coitinho; o autor era funcionário da fazenda,
fazia as atividades do meio rural; sempre conheceu o autor no meio rural; não sabe quando o
autor ganhava e se ganhava; o autor ficou um bom tempo fazendo esse serviço; via o autor
como lavrador, na fazenda um dia estão na lavoura, outro dia em outro lugar, mas sempre
viu o autor trabalhando mais com lavoura; hoje a propriedade é da Izete Coitinho, na época
deveria ser dos pais dela; não conhecia ninguém que era responsável pelo gado, conhecia
mais o autor; tinha mais funcionários na fazenda, mas o seu conhecimento maior era com o
autor; não chegou a ver se os outros funcionários trabalhavam com gado porque conhecia
mais o autor; morava em outra comunidade chamada Santa Rosa; via o autor trabalhando, ia
muito à casa do autor e ele ia muito à sua casa; era muito difícil ver as pessoas trabalhando,
porque, quando ia, às vezes elas estava em outra atividade.

Não há correlação lógica entre o início de prova material e a prova testemunhal. 

O certificado de alistamento militar indica que a profissão do autor era a de vaqueiro (evento
1, PROCADM5, fl. 1), mas as testemunhas negam que o autor tenha trabalhado como
vaqueiro, afirmaram que ele era lavrador, cuidava da plantação.

A carteira sindical rural classificou o autor como lavrador na categoria mensalista (evento 1,
PROCADM5, fl. 2), ou seja, trabalhador que recebe salário por mês, mas a segunda
testemunha atestou que o autor era meeiro. As outras testemunha não esclareceram a forma de
contratação do autor.
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A ausência de correlação lógica entre o frágil início de prova material e o depoimento das
testemunhas não permite completar o suporte probatório com a mínima consistência
necessária ao reconhecimento do exercício de atividade rural. 

A prova testemunhal sem correlação lógica com o início de prova material se equipara à prova
exclusivamente testemunhal, que é vedada por lei (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Por isso, considero a prova insuficiente para respaldar a averbação de tempo de serviço rural.

[...]O autor alegou que, "No período compreendido entre 20/04/1989 a 11/07/1989, trabalhado
na 'CERÂMICA INCESA LTDA - ME', a função do requerente está dentre as funções
consideradas penosas previstas no decreto 53.831/64 (1.1.1 CALOR, 2.5.3 CALDERARIA,
etc.)" (evento 1_INIC1, fl. 9).

Ocorre que, segundo a anotação na CTPS, no período de 20/4/1989 a 11/7/1989 o autor
exerceu o cargo de carregador de material na empresa INCESA Indústria Cerâmica Espírito
Santo Ltda. (evento 1_PROCADM4). Essa atividade não está classificada no quadro anexo ao
Decreto nº 53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/79. Não há nenhuma
comprovação de que o autor exercia função equivalente à de caldeireiro. Logo, é inviável o
enquadramento por categoria profissional. 

Além disso, o autor não exibiu formulário técnico referente a esse período. A alegada
exposição a calor não pode ser presumida, principalmente por se tratar de agente nocivo
quantitativo (e não qualitativo), ou seja, só configura condição especial de trabalho quando
extrapola determinado limite de tolerância. 

[...]Para comprovar condição especial de trabalho nesses períodos, o autor exibiu Perfil
Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Cerâmica Rúdio Ltda. (evento
1_PROCADM7, fls. 5-6). O PPP informa exposição a ruído em nível médio equivalente a 80,0
dB(A), no interstício de 2/1/2003 a 31/3/2008, e 76,5 dB(A), no período de 2/2/2009 a
29/1/2010.

[...]O PPP ainda atestou exposição a calor. Quanto ao calor, faltam parâmetros para avaliar o
limite de tolerância que se aplicava ao caso do autor. O PPP limitou-se a informar o índice
IBUTG. Ocorre que, em se tratando de calor, o limite de tolerância é variável. Sua
identificação depende da informação de alguns fatores inerentes ao ambiente de trabalho,
conforme explicarei a seguir. Sem essas informações, não é possível aferir se o índice IBUTG
informado caracteriza condição especial de trabalho.

[...]O PPP informou o índice IBUTG, mas não informou a o tipo de atividade (leve, moderada
ou pesada), nem o regime de descanso no trabalho, nem a taxa de metabolismo média. Por
isso, não é possível aferir se o índice IBUTG informado caracteriza condição especial de
trabalho.

[...] Julgo IMPROCEDENTES os pedidos.”

II.B. Do enquadramento profissional

Não existe material probatório apto a indicar qualquer suposição de exposição ao calor acima
do limite legal no período de 20/04/1989 a 11/07/1989, bem como, também não é possível
fazer o enquadramento profissional do autor, pois, conta em sua CTPS (Evento 1 –
PROCADM4; página 15) que o mesmo tinha o cargo de “carregador de material”, e, assim
não se enquadra no rol previsto no decreto nº 53.831/64.
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Dessa forma, se mantém incólume a sentença nessa parte.

II.C. Da exposição ao agente calor.

Quanto ao agente calor, o Anexo 3 da NR 15 traz a seguinte tabela para fins de definição da
nocividade do referido agente:       

TIPO DE ATIVIDADE

REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM DESCANSO NO
PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO(por hora)

LEVE MODERADA PESADA

Trabalho contínuo até 30,0 até 26,7 até 25,0
45 minutos trabalho
15 minutos descanso

30,1 a 30,5 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9

30 minutos trabalho
30 minutos descanso

30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9

15 minutos trabalho
45 minutos descanso

31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0

Não é permitido o trabalho, sem a adoção de Medidas adequadas de
controle

acima de
32,2

acima de 31,1 acima de
30,0

Passo a analisar os documentos carreados.

Constata-se no PPP do autor, Evento 30 – PPP2, que o mesmo esteve exposto ao agente
nocivo calor durante dois períodos distintos, sendo eles:

(i) 02/01/2003 a 31/03/2008: trabalhava como OLEIRO no setor de produção da Cerâmica
Rúdio Ltda. 26,7 IBUTG. Trabalho Moderado - regime de trabalho intermitente com
descanso em outro local. O período é comum, visto que o IBUTG indicado seria comum
mesmo que a atividade fosse desempenhada em caráter contínuo (cf. quadro acima). Para
além disso, o PPP não informa qual o período de descanso.

(ii) 02/02/2009 a 29/01/2010: trabalhava como OLEIRO no setor de produção da Cerâmica
Rúdio Ltda. 27,6 IBUTG (Trabalho Moderado - regime de trabalho intermitente com
descanso em outro local). O período é comum, visto que o PPP  não informa qual o período
de descanso, de modo que o autor não logrou comprovar se restaram ultrapassados os limites
indicados no quadro acima.

II.D. Do tempo de atividade rural

O autor pretende obter a averbação do tempo rural exercido em regime de economia familiar
no período de 10/04/1975 a março/1986, ou seja, a partir dos 12 anos de idade até o período
anterior ao primeiro vínculo registrado na CTPS.

Alega o autor ter trabalhado como meeiro na Fazenda Coutinho no referido período. 

Na Carteira do STR, com data de emissão no ano de 1982, consta profissão de lavrador
mensalista e no Certificado de Alistamento Militar, emitido em 1981, vaqueiro (Evento 1
PROCADM5 - fl. 1 e 2).
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As testemunhas confirmaram o labor rural exercido pelo autor, apesar de uma das
testemunhas dizer que o autor chegara na Fazenda quando já tinha aproximadamente 16 anos
de idade. 

Não há controvérsia quanto à natureza rural do trabalho do autor desempenhado a partir dos
16 anos de idade na Fazenda Coutinho. Entendo que as divergências quanto às funções
exercidas (vaqueiro, lavrador, meeiro) não são impeditivas ao reconhecimento do labor rural,
tendo em vista o início de prova material satisfatório e a prova testemunhal convincente.

Nessas condições, o autor tem direito à averbação do labor rural, na qualidade de segurado
especial, no período de 10/04/1979 até 03/1986.

II.E. Da contagem do tempo de contribuição

O INSS reconheceu na via administrativa 23 anos, 2 meses e 29 dias (Evento 1
PROCADM6 - fls. 24/25), que acrescidos do tempo de serviço rural, reconhecido por ocasião
do julgamento deste recurso (6 anos, 11 meses e 21 dias), totalizam 30 anos, 2 meses e 20
dias.

Não há, portanto, tempo de contribuição suficiente para a concessão da aposentadoria por
tempo de contribuição.

II.F. Da reafirmação da DER

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe-STJ em
02/12/2019, firmou a seguinte tese a respeito da reafirmação da DER, vinculado ao tema
repetitivo nº 995:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias
ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Neste contexto, a reafirmação da DER seria possível, consoante tese fixada pelo STJ,
considerando que em consulta ao CNIS da parte autora constata-se que houve continuidade do
exercício de atividade laborativa após o requerimento administrativo, em 22/07/2016.

Entretanto, ainda assim, a parte autora não atinge 35 anos de tempo de contribuição, conforme
segue:
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III – Dispositivo

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para
condenar o INSS a averbar o tempo de serviço rural exercido no período de 10/04/1979
até 03/1986, para todos os efeitos, exceto carência (§ 2º do art. 55 da Lei 8.213/91). Sem
condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000365128v23 e do código CRC de2fcdca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 308



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 37/416

5018278-71.2018.4.02.5001 500000377513 .V6 JESXGBB51459© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5018278-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL HIDROCARBONETOS. 
MECÂNICO. PERÍODO DE TRABALHO ANTERIOR À LEI 9.032/95.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, impugnando sentença cuja parte
dispositiva tem o seguinte teor:

“Extingo o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de averbação de tempo de
contribuição referente aos períodos de 25/5/1979 a 27/10/1979, 11/2/1980 a 21/11/1983 e
1º/3/1986 a 16/10/1992.

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a reconhecer tempo de
serviço especial no período de 1º/3/1986 a 16/10/1992, convertendo-o em comum.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição
requerida em 23/1/2017.”

Alega o recorrente que:

“No que concerne ao fator de risco HIDROCARBONETO, acolhido na r. Sentença para o
período acima aventado (período de 01/03/1986 a 16/10/1992), NÃO há elementos técnicos
para o enquadramento.

Com efeito, veja que o PPP6, p. 1 - frise-se, sem indicação de responsável pelos registros
ambientais - alude, genericamente, à exposição de “graxas, óleos, solventes etc
(Hidrocarbonetos)” -, sem especificação alguma quanto à composição química, e se os
produtos possuíam, ou não, potencial carcinogênico.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

O período em questão - de 1/3/86 a 16/10/92 -  é ANTERIOR à Lei 9032/95.

O autor laborou como MECÂNICO e estaria exposto a a graxas, óleos e solventes.

Quanto a tal período, a sentença declinou o que segue:
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O PPP emitido pela empresa Nacional Indústria Serviços e Peças Ltda. informa que o autor,
no exercício do cargo de mecânico, ficava exposto a graxas, óleos e solventes (evento
1_PPP6). 

O código 1.2.10 do Anexo I do Decreto nº 83.080/79 classificava como nocivos os
“hidrocarbonetos e outros compostos de carbono”. Esse enquadramento abrange as
atividades exercidas até 5/3/1997, enquanto manteve vigência o quadro anexo ao Decreto nº
53.831/64. A partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto nº 2.172/97, sucedido
pelo Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, cujo Anexo IV, no código 1.0.7, classifica carvão
mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde e prevê, na alínea b, que a
utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de
serviço.

No anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria MTb nº 3.214/78, consta, no tópico dedicado
aos “hidrocarbonetos e outros compostos de carbono”, que a manipulação de produtos
contendo hidrocarbonetos aromáticos caracteriza hipótese de insalubridade de grau máximo:

Insalubridade de grau máximo

 

Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina
ou outras substâncias cancerígenas afins.

 

Insalubridade de grau médio

Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza
de peças.

Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização).

Por isso, a Turma Nacional de Uniformização uniformizou o entendimento de que a
manipulação de óleos e graxas pode configurar condição especial de trabalho para fins
previdenciários:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. MANIPULAÇÃO DE ÓLEOS E
GRAXAS. 1. A manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar condição
especial de trabalho para fins previdenciários. 2. O código 1.0.7 do Anexo IV dos
Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como
agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais
autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço. 3. No anexo nº
13 da NR-15, veiculada na Portaria MTb nº 3.214/78, consta, no tópico dedicado aos
“hidrocarbonetos e outros compostos de carbono”, que a manipulação de óleos
minerais caracteriza hipótese de insalubridade de grau máximo. 4. Pedido parcialmente
provido para anular o acórdão recorrido e uniformizar o entendimento de que a
manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar condição especial de trabalho
para fins previdenciários. Determinação de retorno dos autos à turma recursal de
origem para adequação do julgado. (TNU, PEDILEF 2009.71.95.001828-0, Rel. Juiz
Federal ROGERIO MOREIRA ALVES, DJU 04/07/2012)
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Destaco que, no presente caso, o PPP não indica o fornecimento de EPI eficaz para a
neutralização da nocividade (item 15.7).

A argumentação do recurso do INSS é no sentido da ausência de especificação qualitativa ou
quantitativa relativa aos agentes referidos. Com efeito, consta do recurso que:

Com efeito, veja que o PPP6, p. 1 - frise-se, sem indicação de responsável pelos registros
ambientais - alude, genericamente, à exposição de “graxas, óleos, solventes etc
(Hidrocarbonetos)” -, sem especificação alguma quanto à composição química, e se os
produtos possuíam, ou não, potencial carcinogênico.

Ocorre que o período é anterior à Lei 9032/95. Logo, a sujeição aos agentes nocivos não
precisa ser comprovada por laudo técnico (como ocorre no período posterior a essa lei),
mas necessariamente deve ser indicada (por formulário próprio); tal regra - relativa aos
períodos anteriores à Lei 9.032/95 - somente é excepcionada quando se trata de alguns
agentes físicos passíveis de mensuração quantitativa (ruído e calor).

Logo, nada há a alterar na sentença.

A argumentação do recurso seria acolhida SE o período de trabalho fosse posterior à Lei
9.032/95.

III – Dispositivo

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377513v6 e do código CRC 641abbea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5001982-59.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IRACILDA DE OLIVEIRA PIMENTA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES
BIOLÓGICOS:  COLETOR DE LIXO EM CAMINHÕES. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I – Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora, IRACILDA DE OLIVEIRA
PIMENTA, e pela Autarquia ré, INSS, impugnando sentença que:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte demandante o benefício previdenciário
de aposentadoria por tempo de contribuição integral (espécie 42), com data de início (DIB)
em 27/11/2017 (DER) e início do pagamento (DIP) na data da prolação desta
sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos
do art. 487, inc. I, do CPC.

RECONHEÇO para fins previdenciários o tempo de serviço exercido pelo autor em atividade
especial nos interregnos: de 06/09/1993 a 24/05/1994; de 09/11/1994 a 27/11/2017.

DEIXO DE RECONHECER como especiais os seguintes períodos: de 19/03/1981 a
11/08/1981; de 22/07/1988 a 16/02/1989; de 09/11/1989 a 07/01/1990.”

Alega a parte autora:

“Na sentença ora recorrida o Juízo a quo julgou improcedente o pedido de reconhecimento de
atividade especial dos períodos de 19/03/1981 a 11/08/1981, de 22/07/1988 a 16/02/1989 e de
09/11/1989 a 07/01/1990.

Fundamenta o magistrado “a quo” que embora haja informação de exposição ao agente físico
ruído acima dos limites legais, os PPP's apresentados não especificam a metodologia
empregada na aferição do nível de ruído.

Menciona que sem a informação da metodologia não se pode verificar como o profissional
responsável pelos registros ambientais chegou ao resultado final constante do documento.

Assim, a Recorrente buscou junto à empresa FRISA a correção dos PPP’s a partir dos
respectivos LTCAT, para que constasse expressamente a técnica utilizada para aferição do
ruído.

Como se observa nos PPP’s corrigidos e apresentados nesta oportunidade, a técnica utilizada
foi a dosimetria NHO 01, cumprindo, assim, o disposto no Tema 174 da TNU.”
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Já a Autarquia ré alega que:

“Na r. sentença, dentre outros, foram considerados especiais os períodos de 06/09/1993 a
24/05/1994; de 09/11/1994 a 27/11/2017 em que o autor ora recorrido trabalhou exposto a
agente biológicos.

Conforme alegado em sede de contestação, tais períodos não poderiam ser considerados
especiais, porquanto a atividade desempenhada pela autora, por si só, não pressupõe o
contato direito e efetivo com os agentes biológicos (mas no máximo eventual e intermitente)
nos termos previstos no decreto previdenciário.

[...] A exposição aos agentes biológicos, por expressa determinação legal (vide teor da
descrição dos agentes nos decretos), deve ser direita, habitual, permanente e obrigatória. A
razão para exigência dos atributos permanência e obrigatoriedade da exposição a agentes
patogênicos infecto-contagiantes não se reporta tão somente a um risco ou desgaste maior a
que se sujeitam os profissionais da área de saúde em comparação aos trabalhadores em geral.
Os adjetivos permanente e obrigatório encontram suporte nas estatísticas e estudos técnicos
de ordem médica e de segurança do trabalhador, firmando o entendimento de que apenas as
profissões cuja característica seja lidar diretamente com portadores de doenças infecto-
contagiosas ou materiais se encontram em uma situação de risco diferenciada.”

II – Fundamentação                       

II.A. Recurso da autora: Da exposição ao agente ruído.

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

Todos os períodos são anteriores a 19/11/2003. Logo, o que se definiu no julgamento do Tema
174 a eles não se aplica.

Quanto aos períodos de 19/03/1981 a 11/08/1981, 22/07/1988 a 16/02/1989 e 09/11/1989 a
07/01/1990 restou comprovada a exposição do autor a ruído acima do limite legal pelos PPP’s
(Evento 20 – PPP2). Os períodos devem ser considerados especiais.

II.B. Recurso do INSS. Da exposição aos agentes biológicos.
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No PPP (Evento 1 – PROCADM5, páginas 15/18) apresentado pelo autor temos as seguintes
informações:

Nome: Iracilda de Oliveira Pimenta Período: 06/09/1993 a 24/05/1994 e
09/11/1994 em diante

Cargo: Servidor Público Função: Braçal (06/09/1993 a 24/05/1994)
e Ajudante de Serviço Público (09/11/1994
em diante)

Empregador: Prefeitura Municipal de
Colatina

Setor: SEARH-SAMAL (06/09/1993 a
24/05/1994) e SAMAL-SANEAR
(09/11/1994 em diante)

Descrição das atividades: Realização de serviços de limpeza pública na coleta de lixo
domiciliar (ajudante de carro coletor), coleta de lixo hospitalar, acondicionando em
bombonas de plástico. Serviços de varrição e capina em áreas públicas.

Fator de risco: Agente Biológico – Lixo
Urbano (coleta e industrialização)

EPI Eficaz: Não

No julgamento do recurso n. 0104623-39.2013.4.02.5054/01, a 1ª TR-ES consignou que a
função de gari - profissional que atua na varrição e limpeza de ruas - não é especial, mesmo
no período anterior à Lei 9.032/95. Consignou-se que havia parecer administrativo excluindo
a possibilidade de enquadramento da função de gari em face de seu contato com lixo
domiciliar. Trata-se do Parecer da SSMT no Processo MTb nº 106.513/79. Fez-se menção ao
que decidira a 2ª TR-SC quando julgou o recurso n. 2008.72.55.009575-0, também no mesmo
sentido.
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Nesse referido julgado, a 2ª TR-SC fez uma distinção entre o profissional que atua na varrição
de ruas - o gari - e o profissional que atua na coleta de lixo urbano em caminhões; quanto a
esse último, poderia haver trabalho a ser qualificado como especial, haja vista o contato direto
com resíduos e exposição direta a agentes biológicos. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO - TEMPO ESPECIAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS -
CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS - AUSÊNCIA  1. As
atividades de limpeza de vias públicas (servente, operário, gari, varredor de ruas) não
implicam, necessariamente, em contato habitual e permanente com agentes biológicos
(vírus, bactérias) e, portanto, não é passível de serem reconhecidas como tempo especial,
porque nem todo resíduo existente nas vias públicas têm natureza infecciosa, capazes de
causar danos à saúde desses trabalhadores. 2. A referência no Código 3.0.1, g, do Decreto n°
2.172/97 à coleta de lixo não diz respeito aos que fazem limpeza de vias públicas (varredores
de ruas), mas aos que trabalham no recolhimento do lixo urbano (caminhões), manuseando
de forma direta esses resíduos e expostos de forma permanente a agentes biológicos ou a
risco de contaminação. (2ª TR-SC. RCI 2008.72.55.009575-0, Segunda Turma Recursal de SC,
Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, julgado em 26/08/2009)

 

Como se nota do quadro acima indicado, o PPP afirma que a autora trabalhara como ajudante
de carro coletor.

Ou seja: havia efetivo trabalho de coleta de lixo; não apenas varrição de ruas (gari). 

O PPP indica contato com lixo urbano (coleta e industrialização) e que o EPI era ineficaz.

Logo, o período deve ser considerado especial.

IV – Dispositivo

Verbas de sucumbência: (i) autor: sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995; (b) INSS: Sem custas, em face da isenção legal de que
goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS; e de DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para considerar ESPECIAIS os períodos de
19/03/1981 a 11/08/1981, 22/07/1988 a 16/02/1989 e 09/11/1989 a 07/01/1990.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371327v5 e do código CRC 961fe948.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5019901-73.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JORGE JOSE DA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO AUTOR E DO
RÉU. VIGILANTE. COMPROVAÇÃO DA PERICULOSIDADE E CORREÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor, JORGE JOSÉ DA  SILVA, e pela
Autarquia ré, INSS, em face da sentença que:

“Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a:

a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 23/10/1989 a 7/6/1990, 27/2/1992 a
10/4/1992, 11/6/1992 a 1º/3/1995 e de 13/1/1998 a 7/2/2011, convertendo-o em comum;

b) conceder a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/187.706.339-5 desde o
requerimento administrativo, em 31/8/2018.”

Requer o AUTOR a reforma no seguinte sentido:

“[...] Porém, os argumentos prolatados na r. Sentença não merecem prosperar, visto que o STF
já decidiu que a TR não é índice de correção monetária idôneo a refletir a inflação, de
maneira que a atualização de débito da fazenda Pública pela TR importa em perda do valor
aquisitivo da moeda, e consequente ofensa a garantia de propriedade, eis que, ao final do
processo a Fazenda Pública se apropriará do patrimônio do cidadão, pelo pagamento de valor
com poder aquisitivo inferior ao efetivamente devido. Conforme já anteriormente relatado, foi
este o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE 87.0947/SE – Tema
810, com repercussão geral reconhecida. 

Dessa forma, tendo em vista a decisão do STF de que a atualização dos débitos da Fazenda
Pública na forma aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/09, implica em perda do valor aquisitivo da moeda, e consequentemente em ofensa ao
direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF), deve ser modificado o decisum proferido.”

Dessa forma requer que índice de correção monetária seja modificado.

Já o RÉU requer a reforma alegando que:

“A atividade de vigilante não está prevista nos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79,
mas apenas a de guarda (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64).
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Dessa forma, para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item citado,
imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de porte de arma de fogo.

[...] Na r. Sentença, o Juízo reconheceu como tempo de serviço especial as atividades
desenvolvidas no período de 13/1/1998 a 7/2/2011, na função de VIGILANTE.

A atividade de vigia/vigilante não estava prevista nos anexos dos Decretos 53.831/64 e
83.080/79, mas apenas a de GUARDA (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64).
Desse modo, para que a atividade de vigilante possa ser enquadrada no item citado,
imprescindível a comprovação da periculosidade, como prova de porte de arma de fogo.

Ocorre que, no período posterior ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, o exercício da atividade
de guarda/vigilante DEIXOU de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições
especiais, passando a ser considerados somente os agentes classificados como químicos,
físicos ou biológicos, ou seja, NÃO HÁ NENHUM ITEM RELATIVO A PERICULOSIDADE.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II. Fundamentação

II.A. A função de vigilante e a aposentadoria especial

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
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atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019)

Dessa forma, sendo comprovada a periculosidade pode ser considerado como especial o
período laborado como vigilante.

No caso concreto temos as seguintes informações:

- 23/10/1989 a 07/06/1990: conforme a CTPS do autor, Evento 1 – CTPS14, página 3, o autor
laborou na empresa “SEG-SERVICOS ESPEC DE SEGURANCA E TRANSP DE
VALORES S/A” no cargo de vigilante, estando à mesma com situação cadastral “baixada”
(Evento 17 – CERTNEG2).

- 27/02/1992 a 10/04/1992: conforme a CTPS do autor, Evento 1 – CTPS 14, página 4, o
autor laborou na empresa “VIGFORT SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA” no cargo de
vigilante, estando à mesma com situação cadastral “baixada” (Evento 17 – CERTNEG3).

- 11/06/1992 a 01/03/1995: conforme a CTPS do autor, Evento 1 – CTPS14, página 5, o autor
laborou na empresa “VIP VIGILANCIA INDUSTRIALE PARTICULAR LTDA” no cargo de
vigilante, estando à mesma com situação cadastral “baixada” (Evento 17 – CERTNEG5).

A mera anotação da função de vigilante na CTPS, por si só, não é bastante para comprovar
que o mesmo usava arma de fogo.

Ocorre que, no que diz respeito às 3 empresas de vigilância, citadas acima, em que o autor
laborou se encontram com a situação cadastral “baixada”.

 Assim, confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou em
empresa especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade
há tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso –
ou não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso de presumir
que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para
que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec.
53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é necessário o porte de arma de
fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em que o vigilante foi empregado
de empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei
9032/95, não sendo mais possível a apresentação de formulário apropriado, em face do
encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios
que integram o conjunto probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3.
Pedido de uniformização conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para adequação. (TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR.
Julgado em 10/10/2014).
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A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado o uso de arma
de fogo nos períodos referidos.

Assim, esses períodos são especiais.

- 13/01/1998 a 07/02/2011: o PPP, Evento 1 – PPP7, páginas 1/2, comprova o usa de arma de
fogo, na descrição de atividades (“exerce a vigilância armada”).

Dessa forma, esse período também deve ser qualificado como especial.

Quanto aos argumentos constitucionais trazidos pelo recorrente, nenhum deles incorre em
qualquer alteração deste voto.

II.B. Da correção monetária

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese).

Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18). 

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O julgamento desses
embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a
conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos.

III. Dispositivo
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Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, para o autor.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente (INSS), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no
art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, para que o índice de correção monetária se
dê conforme a argumentação supra.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381079v3 e do código CRC afc2ac57.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:42
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RECURSO CÍVEL Nº 0000922-86.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: MARLI GONCALVES DE LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO AUTOR E DO
RÉU. AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADE RURAL.  NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. 
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO INSS PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor, MARLI GONÇALVES DE LIMA, e,
pelo réu, INSS, em face da sentença (Evento 23 – SENT30) que julgou parcialmente
procedente os pedidos iniciais, reconhecendo como atividade rural aquela desempenhada
entre 30/08/1980 e 30/04/1986 e reconhecendo como atividade especial os períodos de
01/09/1992 a 12/05/1999, 01/07/1999 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 24/02/2006 e 03/04/2006 a
12/02/2016, concedendo ainda a aposentadoria por tempo de contribuição.

Requer a recorrente (AUTORA) a reforma no seguinte sentido (Evento 29 – OUT23):

- Atividade rural: a recorrente tem o direito à averbação do trabalho rural exercido entre os
12 e os 14 anos de idade, diante do início de prova material apresentado, devidamente
corroborado pela prova testemunhal, nos termos da Súmula n. 5 da TNU.

Já o recorrente (INSS) requer a reforma no seguinte sentido (Evento 34 – OUT25):

- Atividade Especial: não ficou comprovada a exposição direta, habitual, permanente e
obrigatória a agentes biológicos infectocontagiosos, requerendo a reforma nos períodos de
“01/09/1992 a 12/05/1999, 01/07/1999 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 24/02/2006 e 03/04/2006 a
12/02/2016”;

- Correção monetária: alterar o índice de correção de modo a aplicar o previsto art. 1º-F da
Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09.

II. Fundamentação

II.A. Eis o teor da fundamentação da sentença no que refere aos pontos devolvidos a esta
turma recursal:

“[...] Em sua inicial, a parte autora requereu o reconhecimento do trabalho em condições
especiais nos seguintes períodos: 01/08/1992 a 12/05/1999, 01/06/1999 a 31/12/2003,
01/01/2004 a 24/02/2006 e 03/04/2006 a 12/02/2016.
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Como prova do tempo supostamente exercido em condições prejudiciais à saúde, juntou aos
autos os Perfis Profissiográficos Previdenciários de fls. 62/63, 64/65 e 66/67, atestando que
nos interregnos supracitados a demandante realizava a atividade de recepcionar e atender os
pacientes nas dependências da empresa, coletando amostras de sangue, realizando a
classificação sanguínea, recebendo amostras de materiais a serem analisados e distribuindo-
os nos setores para análise.

Segundo os documentos, nestes períodos a parte autora estava exposta ao fator de risco
microorganismos (bactérias, vírus e fungos).

[...] Destarte, restou comprovado que a demandante estava exposta ao fator de risco
microorganismos (bactérias, vírus e fungos), decorrentes da rotina de trabalho, durante os
períodos de 01/09/1992 (marco inicial do PPP) a 12/05/1999, 01/07/1999 (início do vínculo de
emprego) a 31/12/2003, 01/01/2004 a 24/02/2006 e 03/04/2006 a 12/02/2016, os quais devem
ser computados como de atividade especial.

[...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição integral (espécie 42), com início em 05/05/2017 (DIB), e início do
pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença. Ressalto que a renda mensal inicial
deverá ser calculada levando em consideração o disposto no art. 29-C, inc. I, da Lei nº
8.213/91. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 487, I, do Estatuto Processual Civil. 

RECONHEÇO, para fins previdenciários, o tempo trabalhado pelo demandante no meio rural,
em regime de economia familiar: de 30/08/1980 a 30/04/1986. 

RECONHEÇO o tempo trabalhado em condições prejudiciais à saúde: de 01/09/1992 a
12/05/1999, 01/07/1999 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 24/02/2006 e 03/04/2006 a 12/02/2016.”

II.B. Da exposição à agentes biológicos:

II.B.1. Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS
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a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em exposto sob qualquer
agente biológico para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o
trabalho seja “em contato com agentes biológicos infectocontagiosos.”

II.B.2. Períodos.

- 01/09/1992 a 12/05/1999:

Nome: MARLI GONÇALVES DE LIMA Períodos: 01/09/1992 A 12/05/1999

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Função: Auxiliar de Serviços Gerais

Empregador: Laboratorio de Analises
Clinicas – LABMAIA

Setor: Laboratorio

Descrição das atividades: Recepcionar e atender os pacientes nas dependências da
empresa; coletar amostras de sangue; realizar classificação sanguínea; receber amostras de
materiais a serem analisados e distribuí-los nos setores para análise.
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Fator de risco: Agente Biológico –
Microorganismos

EPI Eficaz: Sim

Por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, e,
por possuir EPI Eficaz, não faz jus a especialidade nesse período.

- 01/06/1999 a 24/02/2006:

Nome: MARLI GONÇALVES DE LIMA Períodos: 01/09/1992 A 12/05/1999

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Função: Auxiliar de Serviços Gerais

Empregador: LABMAIA Laboratorio Ltda Setor: Laboratorio

Descrição das atividades: Recepcionar e atender os pacientes nas dependências da
empresa; coletar amostras de sangue; realizar classificação sanguínea; receber amostras de
materiais a serem analisados e distribuí-los nos setores para análise.

Fator de risco: Agente Biológico –
Microorganismos

EPI Eficaz: Sim

Por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, e,
por possuir EPI Eficaz, não faz jus a especialidade nesse período.

- 03/04/2006 a 12/02/2016:

Nome: MARLI GONÇALVES DE LIMA Períodos: 03/04/2006 a 12/02/2016

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Função: Auxiliar de Serviços Gerais

Empregador: LABMAIA Laboratório Ltda Setor: Laboratorio

Descrição das atividades: Recepcionar e atender os pacientes nas dependências da
empresa; coletar amostras de sangue; realizar classificação sanguínea; receber amostras de
materiais a serem analisados e distribuí-los nos setores para análise.
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Fator de risco: Agente Biológico –
Microorganismos

EPI Eficaz: Sim

Por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, e, por possuir EPI
Eficaz, não faz jus a especialidade nesse período.

II.B.3.  Jurisprudência da 1ª TR-ES.

Registro que esta 1ª TR-ES, em várias ocasiões, não qualificou como especial o tempo de
trabalho de segurados que trabalhavam em laboratórios de análises clínicas, desempenhando
tarefas tais quais as descritas nos perfis profissiográficos da autora.

Isso ocorreu, por exemplo, nos seguintes recursos: n. 0038879-23.2017.4.02.5001/ES); n.
0002192-72.2009.4.02.5051/01, e n. 0003868-82.2014.4.02.5050/01.

II.B.4. Conclusão.

Em face da extensão dos períodos considerados comuns, resta claro que o autor não faz jus
à aposentadoria por tempo de contribuição.

II.C. Do tempo de atividade rural

A autora pretende obter a averbação do trabalho rural, supostamente exercido a
partir dos 12 anos de idade, mais precisamente no período de 08/1978 a 04/1986. A sentença
reconheceu o labor rural desenvolvido apenas a partir dos 14 anos, determinando a averbação
do período de 30/08/1980 a 30/04/1986.

Para tanto, juntou os seguintes documentos, dentre outros: Contrato de Parceria
Agrícola firmado pelos pais do autor no período de 30/07/1995 a 30/07/1998 (Evento 1 -
OUT3 - fls. 1/2); Certidão de Casamento  do pai celebrado em 1962, comprovando a
profissão do pai como lavrador (fl. 70), Contrato de parceria agrícola firmado com os pais do
autor em 1985 (Evento 1 - OUT7 - fls. 55/56).

Todavia, a pretensão autoral encontra amparo na Súmula nº 5 da TNU, verbis:
“A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24
de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.”

Com efeito, a extensão do marco inicial do trabalho rural, neste caso, está
respaldada por início de prova material e corroborada por sólida prova testemunhal, o que
permite a sua averbação desde a data em que a autora completou 12 anos, ou seja, em
30/08/1978.

II.D. Da contagem do tempo de contribuição.

Somando-se o tempo rural reconhecido na sentença (30/08/1980 a 30/04/1986)
com o tempo rural reconhecido por ocasião do julgamento do recurso inominado do autor
(30/08/1978 a 29/08/1980) ao tempo de contribuição apurado pelo INSS (25 anos e 26 dias),
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conclui-se que a parte autora não alcança o tempo necessário à concessão da aposentadoria
por tempo de contribuição.

Tempo já reconhecido pelo INSS:                                                  25 a 0 m 26 d
Tempo de atividade rural: 30/08/1978 a 30/04/1986                        7 a 8 m 1 d    

Total: 32 anos 8 meses e 27 dias
 

Ante o exposto, impõe-se a revogação da tutela provisória concedida na sentença, revogando-
se a aposentadoria por tempo de contribuição então implementada.

III – Dispositivo

Intime-se a APSDJ para cessar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para reformar a
sentença e julgar procedente o pedido de averbação de tempo de serviço rural no período
de 30/08/1978 a 30/04/1986 para todos os efeitos, exceto carência (§ 2º do art. 55 da Lei
8.213/91), bem como DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU para
retirar as especialidades atribuídas aos períodos acima descritos (01/09/1992 a
12/05/1999, 01/06/1999 a 24/02/2006, 03/04/2006 a 12/02/2016) e julgar improcedente o
pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Sem
condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000363894v27 e do código CRC 3dd4635c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5000606-50.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO DE ALMEIDA PESSOA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
RÉU. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DO
RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, impugnando sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade no período de
08/03/2004 a 19/05/2015 por estar o autor exposto a fator de risco biológico.

O recorrente, INSS, requer que seja reformada a sentença no sentido de que a nenhum período
requerido seja concedida a especialidade, alegando que:

- não é possível, para os períodos a partir de 28/05/1995, o enquadramento das atividades do
contribuinte individual como especiais;

- possuía o autor EPI Eficaz;

- não estava exposto em ambiente infectocontagioso.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]O PPP emitido pela empresa Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda. informa que o
autor exerceu a função de gari, ficando exposto a fator de risco biológico (vírus, bactérias,
fungos, etc.) (Evento 1, PROCADM17).

[...] Com efeito, em se tratando de exposição a agentes biológicos, o risco de contaminação
independe do tempo de exposição. O risco de contaminação deve ser considerado permanente
por ser indissociável da prestação do serviço.

Assim, reconheço tempo de serviço especial no interstício de 8/3/2004 a 19/5/2015.

[...] Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a reconhecer
tempo de serviço especial no período de 8/3/2004 a 19/5/2015, convertendo-o em comum. ”

II.B. Da exposição à agentes biológicos:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 313



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 57/416

5000606-50.2018.4.02.5001 500000347491 .V5 JESXGBB51459© JES7027

Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em exposto sob qualquer
agente biológico para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o
trabalho seja “em contato com agentes biológicos infectocontagiosos.”

Assim, o simples fato do autor trabalhar como gari não enseja no reconhecimento da
especialidade.

No PPP (Evento 1 – PROCADM17) apresentado pelo autor temos as seguintes informações:

Nome: Francisco Almeida Pessoa Período: 08/03/2004 a 19/05/2015

Cargo: GARI Função: GARI
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Empregador: Mosca Grupo Nacional de
Serviços Ltda

Setor: Pref. Municipal da Serra

Descrição das atividades: laborava como Gari, sua atividades consistiam em capina,
pintura de meio fios, limpeza de praia, manutenção de jardins e praças, limpeza de valas,
acondicionamento e coleta de resíduos.

Fator de risco: Agente Biológico EPI Eficaz: Sim

Seja por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, seja por
trabalhar mediante o uso de EPI eficaz, o período enfocado deve ser considerado comum.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para julgar
improcedente o pedido inicial do autor e retirar a especialidade atribuída aos período de
08/03/2004 a 19/05/2015.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347491v5 e do código CRC 3789ecc2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000146-51.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO BATISTA ESTERQUINI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. CALOR E ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL.
ESPECIALIDADE E ENQUADRAMENTO RECONHECIDOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, JOÃO BATISTA ESTERQUINI,
impugnando sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Busca o recorrente que seja reformada a sentença, alegando que:

“No período compreendido entre 12/04/1984 a 28/04/1995 o Recorrente laborou na empresa
“Confecções Merpa São Paulo Ltda” nas funções de auxiliar de tecelagem, conforme consta
em anotações da sua CTPS.

[...] Contudo, a atividade exercida pelo Recorrente também deve se enquadrar como especial
pela função exercida em ANALOGIA aos códigos 2.5.1 do Decreto nº 53.831/64 e 1.2.11 -
Indústrias têxteis: alvejadores, tintureiros, lavadores e estampadores a mão - do Decreto
83.080/79.

[...] Em relação ao período 21/01/2002 a 31/08/2006, o Recorrente esteve exposto ao fator de
risco “Calor”, de forma habitual e permanente, a 30,2 IBUTG.

Conforme descrição do PPP das funções exercidas pelo Recorrente, o mesmo desempenhava
atividades de passar peças do vestuário, utilizando prensa a vapor.

Dessa forma, fica clara qual é a fonte de calor ao qual o Recorrente esteve exposto, sendo que
tal exposição era de forma habitual e permanente.”  

II – Fundamentação

II.A. Do enquadramento profissional

Conforme consta na CTPS do autor, Evento 1 – PROCADM5, página 17, ele exerceu o cargo
de Auxiliar de Tecelagem na empresa Confecções Merpa São Paulo Ltda de 12 de abril de
1984 a 01 de agosto de 2001, requerendo a atribuição de especialidade por enquadramento
profissional até 28 de abril de 1995.
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Alega o recorrente que o é possível fazer uma analogia do cargo que exerceu o autor àqueles
previsto nos código 2.5.1 do Decreto nº 53.831/64 e 1.2.11 do Decreto n° 83.080/79.

Acerca dessa analogia é pacífica a jurisprudência da TNU no sentido de:

“PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO
ESPECIAL. TRABALHADOR DA INDÚSTRIA TÊXTIL. PARECER MT-SSMT N. 085/78, DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. ANALOGIA
CÓDIGOS 2.5.1 DO DECRETO 53.831/64 E 1.2.11 DO DECRETO 83.080/79.
POSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO – QUESTÃO DE ORDEM 13/TNU. A
Presidência da TNU deu provimento a agravo interposto contra decisão que inadmitiu o
incidente de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pretendendo a
reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária de Pernambuco que, reformando a sentença de parcial procedência, reconheceu
período adicional de trabalho especial. Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido diverge
de julgamento proferido pela 1ª Turma Recursal de Santa Catarina (Recurso de Sentença Cível
(Processo 2007.72.95.009635-1, relator juiz federal Andrei Pitten Velloso, julgado em
30/07/2008), a qual entendeu que “não há enquadramento especial pelo exercício da atividade
de tecelão ou de trabalhador em indústria têxtil, pois o Parecer MT-SSMT nº 085/78 não é
norma cogente, mas mero enunciado de orientação administrativa, a qual, inclusive, há muito
não é mais seguida pelo INSS”. Alega que o reconhecimento como especial dos períodos de
31/08/1984 a 29/07/1985, e 01/08/1986 a 25/03/1988, durante os quais a autora trabalhou em
indústria têxtil, sem comprovação por meio de laudo pericial, afronta o entendimento desta
TNU (PEDILEF 200672950186724) e do STJ (AGRESP 200601809370; AGRESP - AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 877972; STJ - SEXTA TURMA; DJE de
30/08/2010), segundo os quais a comprovação da exposição a agentes insalubres (ruído e
calor) sempre demandou aferição por laudo técnico. Não conheço o incidente, tendo-se em
vista o disposto na Questão de Ordem n. 13, desta TNU. Inicialmente, destaco que a sentença
reconheceu a especialidade do labor exercido pelo recorrido junto à empresa Lipasa do
Nordeste S/A, nos períodos de 24/4/1979 a 20/9/1983 e de 26/3/1988 a 6/8/1993, ancorando-se
em laudos periciais, segundo os quais a autora estava submetida a ruído na intensidade de 95
dB(A), superior à tolerada pela legislação previdenciária. Todavia, rejeitou a pretensão de
reconhecimento do labor na mesma empresa em relação aos períodos de 31/8/1984 a
29/7/1985, e de 01/08/1986 a 25/3/1988, pela falta de laudos periciais, em que pese a autora
haver apresentado perfis profissiográficos previdenciários (PPP), relativos aos vínculos e
períodos descritos. Ocorre que a Turma Recursal de origem, em recurso contra a sentença,
reconheceu a especialidade da atividade desenvolvida pela autora na indústria têxtil nos
períodos rejeitados pela sentença presumindo a presença do agente ruído de forma nociva à
saúde do trabalho, dispensando a apresentação de laudo pericial para esses períodos,
arrematando: “faz jus a autora à conversão do tempo anteriormente mencionado. Assim, de
31/08/1984 a 29/07/1985 e 01/08/1986 a 25/03/1988 tem-se o total de 2 anos, 6 meses e 23
dias, e aplicando-se o fator 1,2 chega-se ao montante de 3 anos, 0 meses e 29 dias”. Ora,
nenhum reparo merece o acórdão impugnado, uma vez que em sintonia com a jurisprudência
desta TNU sobre o tema, a qual reconhece a especialidade da atividade prestada em indústria
têxtil até 28/04/1995, mediante enquadramento profissional, por analogia aos itens nº 2.5.1 do
Decreto nº 53.831/64 e nº 1.2.11 do Decreto 83.080/79. Com efeito, esta Turma Nacional vem
reconhecendo a especialidade da atividade exercida em indústria têxtil em razão do Parecer
MT-SSMT n. 085/78, do Ministério do Trabalho (emitido no processo n. 42/13.986.294), que
estabeleceu que todos os trabalhos efetuados em tecelagens dão direito ao enquadramento
como atividade especial, devido ao alto grau de ruído inerente a tais ambientes fabris (cf.
PEDILEF 05318883120104058300, relator juiz federal PAULO ERNANE MOREIRA
BARROS, julgado em 11/03/2015). No PEDILEF mencionado, restou assentado por este
Colegiado Nacional que, em face do disposto no art. 383 do Decreto 83.080/79 e no referido
Parecer MT-SSMT n. 085/78, é possível o reconhecimento do caráter especial de “atividades
laborativas cumpridas em indústrias de tecelagem, sendo possível, pois, efetuar a conversão
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pretendida mesmo sem a apresentação do respectivo laudo técnico, mormente por se tratar de
período anterior à inovação legislativa da Lei 9.032/95 que exige prova da efetiva exposição”,
em face do princípio da segurança jurídica, da incidência do princípio in dubio pro misero e
da presunção de insalubridade conferida às atividades desenvolvidas nas indústrias de
tecelagem, conforme legislação da época da prestação dos serviços. Incidente não conhecido.

(PEDILEF n. 05280351420104058300, JUIZ FEDERAL JOSÉ HENRIQUE GUARACY
REBÊLO, DOU 19/02/2016 PÁGINAS 238/339.).

Resta claro que é possível fazer tal analogia, assim, ao período de 12/04/1984 a 28/04/1995
deve ser atribuída especialidade.

II.B. Da exposição ao agente calor:

Pelos PPP (Evento 1 – PROCADM6, página 11/13) e LTCAT (Evento 24 – OUT2) do autor,
está presente que o mesmo esteve exposto ao agente nocivo calor, de forma habitual e
permanente, sob a intensidade de 30,2 IBUTG no período de 21/01/2002 a 31/08/2006.

Pelo tópico “CONCLUSÃO” do LTCAT, página 1, infere-se que a atividade do autor era
moderada: “Expõe-se ainda ao agente Calor, a um índice de IBUTG de 30,2, de forma
habitual e permanente, valor este acima do L.T, que é de 26,7 IBUTG, conforme Quadro 1 do
Anexo 3 da NR 15 – Atividade Moderada – Trabalho Contínuo, assegurando-lhe o direito à
conversão do tempo trabalhado comum para especial.” (grifo nosso)

Assim, o período de 21/01/2002 a 31/08/2006 deve ser reconhecido como tempo especial.

III– Da contagem do tempo de contribuição

Na via administrativa o INSS reconheceu tempo de contribuição equivalente a 31 anos, 06
meses e 09 dias (Evento 1 - PROCADM5 - fl. 6/7) somados aos acréscimos dos períodos de
tempo especial, ora reconhecidos, totalizam 37 anos, 9 meses e 16 dias. Confira-se:

Período:                                   acréscimo    
12/04/1984 a 28/04/1995        4 a 5 m 0 d    
21/01/2002 a 31/08/2006        1 a 10 m 4 d    

Assim, constata-se que o autor possuía na DER tempo total de contribuição equivalente a 37
anos, 9 meses e 16 dias, pelo que faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, com DIB na DER (29/01/2016).

IV– Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a reconhecer como tempo
especial os períodos de 12/04/1984 a 28/04/1995 e 21/01/2002 a 31/08/2006, bem como
conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB na DER
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(29/01/2016). Concedo a tutela provisória de urgência para determinar a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação deste acórdão.  Intime-se a
APSDJ para a concessão do benefício.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000368860v15 e do código CRC 31f94f85.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5000497-21.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MAGNO TAVARES DOS REIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
HIDROCARBONETOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO
PARCIALMENTE. 

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, Magno Tavares dos Reis,
impugnando sentença que condenou o INSS a "... AVERBAR em nome  de MAGNO TAVARES
DOS REIS, como tempo especial o período de 17/01/1981 a 11/03/1985, 15/10/1987 a
04/06/1988 e 08/04/2010 a 05/12/2011.”

Alega o recorrente que:

- “Cumpre esclarecer, contudo, que os formulários PPP’s apresentados aos autos, contidos ao
evento nº 01, arquivo “PROCADM8”, páginas 21/29 dão conta expressa do exercício da
atividade de mecânico, desempenhando manutenção, reparo e substituição de peças em
veículos, atividades relativas à manutenção preventiva e corretiva ou, ainda, manutenção de
máquinas equipamentos de grande porte, estes últimos junto à empresa Pelicano Construções
LTDA.

(...)

... do formulário PPP contido às páginas 21/22 do arquivo outrora referenciado consta o
fornecimento apenas de “creme de proteção”, não havendo qualquer menção a luvas,
máscaras respiratórias e sapatos, ao passo que da NR 06, Anexo I2, estes seriam no mínimo os
equipamentos de proteção individual imprescindíveis ao desempenho “seguro” da atividade
com exposição a agentes nocivos químicos. E olhe lá quando não necessários óculos de
proteção, perneira, calça, macacão etc.

E pior. À exceção do PPP mencionado acima, os demais formulários dos autos sequer
mencionam o número do certificado de aprovação do EPI, fazendo constar “pró-forme” a
indicação de fornecimento de EPC e EPI “eficazes”.

Tem-se portanto que a eficácia do EPI deve restar indubitavelmente comprovada, ao passo que
os formulários dos autos no mínimo são deficitários quanto a esta informação, não sendo
possível asseverar nem que foram fornecidos ou quais foram, quiçá se foram capazes de
eliminar de forma efetiva a insalubridade advinda da exposição ao agente.

(...)

... o único PPP que informa disponibilização do EPI, informa apenas e tão somente creme de
proteção.
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”.

Assim, requer sejam considerados especiais por exposição ao agente nocivo hidrocarboneto
nos períodos de 09/04/1999 a 02/05/2002, 08/09/2005 a 26/06/2007, 01/08/2007 a 07/04/2010
e 06/12/2011 a 26/01/2012.

Também pediu seja computado o tempo de contribuição relativo ao período de 1/1/99 a
3/4/99, nos seguintes termos: “Nem se fale quanto ao cômputo do interstício de 01.01.1999 a
03.04.1999 conforme expressado na peça inaugural, situação para a qual o INSS sequer opôs
resistência, haja vista nem mesmo ter tratado em sua peça contestatória, quando o vínculo
encontra-se devidamente corroborado por anotação contida em CTPS, evento nº 01, arquivo
“PROCADM8”, páginas 5, 8 e 11.”

II – Fundamentação

II.A. Do agente hidrocarboneto:

Acerca da utilização de EPI eficaz, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão publicado em
12/02/2015, proferido em sede de repercussão geral, decidiu a questão no seguinte sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(...)

10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo
que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial.

11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela
empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre
a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração
e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto
porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar
completamente a relação nociva a que o empregado se submete.

[...]
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14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese
de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia
do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria.

15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.

(ARE 664335, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Dessa forma, cabe ao autor comprovar que o EPI ao qual fez uso não era eficaz. Caso não o
comprove, deverá ser considerado o que constar no PPP.

09/04/1999 a 02/05/2002

O PPP (Evento 1 – PROCADM8, página 21/22) afirma que o EPI era eficaz (creme de
proteção). Logo, o período de trabalho deve ser considerado comum.

08/09/2005 a 26/06/2007

PPP (Evento 1 – PROCADM8, página 23/24) comprova que o EPI era eficaz. Logo, o período
de trabalho deve ser considerado comum.

01/08/2007 a 07/04/2010

O PPP (Evento 1 – PROCADM8, página 25/26) não apresenta exposição a hidrocarboneto e a
exposição ao agente ruído está abaixo do limite legal. Logo, o período de trabalho deve ser
considerado comum.

06/12/2011 a 26/11/2012

O PPP (Evento 1 – PROCADM8, página 27/28) comprova que o EPI era eficaz. Logo, o
período de trabalho deve ser considerado comum.

II.B. Do período de labor na empresa “A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA” não computado pelo INSS (01/01/1999 a 03/04/1999).

Apesar de não constar no CNIS remuneração referente ao período de 1999, analisando a
CTPS (Evento 1 – PROCADM8, página 5) e documento emitido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, Evento 1 – OUT5, consta a remuneração do autor no ano de 1999 na referida
empresa, assim, o período de 01/01/1999 a 03/04/1999 deve ser computado no cálculo de
tempo de contribuição.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.
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Voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para acrescentar
no cálculo de tempo de contribuição o período de 01/01/1999 a 03/04/1999.

PABLO COELHO CHARLES GOMES
Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5000844-66.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DOMINGOS COSTALONGA NETO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA PARCIALMENTE. RECURSO
DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA MANTIDO.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade nos
seguintes períodos: 01/11/1989 a 05/01/1991, 01/09/1991 a 03/03/1993, 22/06/1993 a
13/12/1994, 19/11/2003 a 12/05/2004, 01/11/2004 a 01/11/2005, 03/07/2006 a 15/08/2006,
02/11/2006 a 01/06/2009, 25/01/2010 a 15/08/2011 e 01/03/2012 a 25/07/2017 e concedeu o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega o recorrente que:

- “Na medição do ruído relativamente ao período posterior a 19/11/03 não foi utilizada a
técnica prevista na NHO 01 da Fundacentro, com informação sobre o NEN (nível de exposição
normalizado), como demanda o art. 68, § 12º, do Decreto 3.048/99”.

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...]No que se refere ao período de trabalho de 01/11/1989 a 05/01/1991, não obstante tenha
sido reconhecido administrativamente como especial pelo INSS, atesta o Perfil
Profissiográfico Previdenciário de fls. 16/17 do Doc. 11 Evento 1, que o autor esteve exposto
ao agente nocivo ruído, previsto na legislação então vigente, de forma habitual e permanente,
não ocasional nem intermitente, acima do nível considerado salubre (80 dB). Reconheço,
portanto, o caráter especial do referido tempo de serviço, devendo ser o mesmo devidamente
considerado especial.

Quanto ao período de trabalho prestado junto à Empresa Serraria De Mármores Santo
Antônio Ltda, o PPP apresentado nas fls. 3/4, do Doc. 12, Evento 1 indica que o autor esteve
exposto ao percentual de ruído de 98 dB (noventa e oito decibéis), no período de 01/09/1991 a
13/12/1994, portanto, em percentual acima do limite legal. Cabe salientar, que o autor
informou na inicial, que no período de 04/03/1993 a 21/06/1993, encontrava-se recebendo o
benefício de auxílio-doença e, portanto, afirma que o mencionado período deverá ser
computado como tempo de serviço comum. Assim, considerando que restou comprovado o
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recebimento do benefício de auxílio-doença, os períodos de trabalho de 01/09/1991 a
03/03/1993 e de 22/06/1993 a 13/12/1994 deverão ser reconhecidos como exercidos sob
condições especiais.

Em relação aos períodos de trabalho de 02/05/1995 a 31/01/2000 e de 01/02/2000 a
12/05/2004, o autor trouxe aos autos os PPPs de fls. 24/25 do Doc. 10 e Fls. 06/07 do Doc. 11,
todos do Evento 1, que indicam que esteve exposto ao agente físico ruído no percentual de
101,3 dB (cento e um vírgula três decibéis), portanto, em nível acima do limite considerado
salubre, razão pela qual os mencionados períodos deverão ser reconhecidos como especiais.
Cabe registrar que o período de 02/05/1995 a 18/11/2003 já foi enquadrado
administrativamente pelo INSS, conforme comprova o documento de Fl. 29, Doc. 11, Evento 1.

Releva salientar, que o autor informou na inicial, que no período de 26/06/2001 a 31/01/2002,
encontrava-se recebendo o benefício de auxílio-doença e, portanto, afirma que o mencionado
período deverá ser computado como tempo de serviço comum. Assim, considerando que restou
comprovado o recebimento do benefício de auxílio-doença, os períodos de trabalho de
02/05/1995 a 25/06/2001 e de 01/02/2002 a 12/05/2004 deverão ser reconhecidos como
exercidos sob condições especiais.

Quanto aos períodos de trabalho de 01/11/2004 a 01/11/2005, de 03/07/2006 a 01/06/2009 e
de 25/01/2010 a 15/08/2011, os PPPs acostados aos autos (Fls. 08/09 do Doc. 11, Fls. 26/27
do Doc. 10 e Fls. 12/13 do Doc. 11, todos do Evento 1), indicam que o autor esteve exposto ao
agente físico ruído em limites superiores à exigência legal de 85 dB (oitenta e cinco decibéis),
motivo pelo qual os mencionados períodos deverão ser reconhecidos como especiais. Verifica-
se, ainda, que o autor informou na inicial, que no período de 16/08/2006 a 01/11/2006,
encontrava-se recebendo o benefício de auxílio-doença e, portanto, requer que o mencionado
período seja computado como tempo de serviço comum. Assim, considerando que restou
comprovado o recebimento do benefício de auxílio-doença, os períodos de trabalho de
01/11/2004 a 01/11/2005, de 03/07/2006 a 15/08/2006, de 02/11/2006 a 01/06/2009 e de
25/01/2010 a 15/08/2011 deverão ser reconhecidos como exercidos sob condições especiais.

No que se refere ao período de trabalho de 01/12/2011 a 26/01/2012, o autor trouxe aos autos
o PPP de fls. 31/32, do Doc. 10, Evento 1, que não indicam a intensidade ou concentração dos
níveis de poeira e ruído, motivo pelo qual o mencionado período deverá ser reconhecido como
comum.

Por fim, em relação aos períodos de trabalho prestados junto à Empresa de Mineração Santa
Clara Ltda, de 01/03/2012 a 25/07/2017, o autor trouxe aos autos os PPPs de Fls. 33/34 do
Doc. 10, Evento 1 e de Fls. 14/15 do Doc. 19, Evento 9, que indicam índices de ruído
divergentes para o mesmo período de medição. A fim de elucidar a divergência, o autor trouxe
ainda o LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, cuja cópia encontra-
se nas fls. 53/59 do Doc. 10, Evento 1, que indica que nas funções de manobreiro e
marteleteiro (funções desempenhadas pelo autor), o trabalhador estava exposto a ruídos na
intensidade de 91,7 dB (noventa e um vírgula sete decibéis) e 111,8 dB (cento e onze vírgula
oito decibéis) respectivamente. Assim, considerando as disposições constantes do laudo
técnico o mencionado período também deverá ser reconhecido como especial.

Analisada a pretensão de reconhecimento do tempo de serviço especial, passo ao cálculo de
tempo do autor (comum e especial, devidamente convertido) até a Data da Entrada do
Requerimento administrativo, considerando, inclusive, o tempo de período rural reconhecido
pelo INSS (Fl. 31. Doc. 11. Evento 1) de 22/04/1976 a 31/12/1980

[...] Após a contagem dos períodos de labor reconhecidos nesta sentença, vê-se que o
demandante, à época do indeferimento administrativo (25/07/2017) contava com 38 (trinta e
oito) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de atividade comum e especial, conforme
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planilha de tempo de contribuição acima.

Neste sentido, verifico que o autor quando realizou seu requerimento administrativo já possuía
o tempo mínimo exigido para a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual o pedido de
concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição deverá ser julgado
procedente.

[...] Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o réu a averbar nos assentos
do autor DOMINGOS COSTALONGA NETO, CPF: 002.948.157-08, os períodos especiais
reconhecidos e convertidos em comum nesta sentença e a conceder-lhe a aposentadoria por
tempo de contribuição, com o tempo total de 38 (trinta e oito) anos, 04 (quatro) meses e 22
(vinte e dois) dias.”

II.B. Do agente ruído:

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

Adiante, analisa-se cada período específico ao qual foi concedida a especialidade.

(1) 01/02/2000 a 12/05/2004 - Jaserg Serraria Mármores e Granitos Ltda.

Nesse período o autor laborou como "operador de fio diamantado".

É questionado pelo INSS o período a partir de 19/11/2003, tendo em vista o Tema 174.  

Apesar do PPP (Evento 1 – PPP11, página 7/8, apresentar ruído com intensidade de 101,3 dB
(A), no laudo técnico apresentado, Evento 1 – Laudo 3, não consta o cargo ou a função do
autor (oper. fio diamantado), não se podendo afirmar portanto de que a norma utilizada segue
o entendimento da TNU. Assim, o período de 19/11/2003 a 12/05/2004 não é especial.

(2) 01/11/2004 a 01/11/2005 - Lean Mineração Ltda.

Nesse período o autor laborou como "operador de fio diamantado".
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O PPP (Evento 1 – PPP11, página 9/10) apresenta ruído com intensidade de 94,5 db (A),
contudo, não trouxe o autor documento apto a comprovar que a norma utilizada foi a NR-15
ou NHO 01.

Em petição (Evento 41 – PET1) alega o autor que a empresa em que laborou se encontra
inativa. Contudo,  pela consulta do CNPJ da mesma (documento anexado pelo autor
- Evento 41 – CNPJ5), consta a situação de “ativa”. 

Logo, não há razão para a ausência da referida prova.

Assim, tal período deverá ser tido como comum.

(3)  03/07/2006 a 01/06/2009

O PPP referente a esse período, Evento 1 – PPP11, página 11/12, indica que a norma utilizada
foi a NHO 01 (campo 15.5 – Técnica Utilizada), assim, como o ruído está acima do limite
legal. Tal período é especial.

(4)  25/01/2010 a 15/08/2011 - Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.

O PPP referente a esse período, Evento 1 – PPP11, página 13/14, indica o nível de ruído de
85,2 dB (A), contudo, no LTCAT apresentado, Evento 41 – LAUDO2, onde as páginas 5/6
tratam da função do autor, não consta a norma/metodologia utilizada para a aferição, assim,
não há como dizer que a técnica apresentada se encontra conforme o entendimento da
TNU. Conclusão: o período deve ser considerado comum quanto ao agente RUÍDO.

Ocorre que ele é especial com relação ao agente CALOR.

Embora a sentença tenha se manifestado apenas quanto ao ruído, a inicial se referiu
explicitamente também ao agente calor.

O LTCAT indicou IBUTG de 29, qualificou a atividade como pesada e afirmou que superou o
limite de tolerância da NR-15 (ev.41-laudo2, pág.6).

Logo, o período deve ser considerado especial com relação a esse agente.

(5)  01/03/2012 a 03/10/2017.

O PPP referente a esse período, Evento 1 – PPP11, página 15, indica que a norma utilizada foi
a NHO 01, (campo 15.5 – Técnica Utilizada), assim, como o ruído está acima do limite legal,
tal período é especial.

II.C. Conclusão.

Aqui foram considerados comuns os períodos (1) e (2) supra, ou seja: de 19/11/03 a 12/5/04; e
1/11/04 a 1/11/05.
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A sentença apurou 38 (trinta e oito) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de
atividade comum.

Excluindo-se o acréscimo decorrente da incidência do fator 1,4 dos períodos referidos ( de
19/11/03 a 12/5/04; e 1/11/04 a 1/11/05), o autor continua a atingir período superior a 35 anos
de tempo de contribuição.

Logo, a aposentadoria concedida na sentença deve ser MANTIDA. Apenas deverá ser feita
nova apuração da RMI, após o trânsito em julgado, tendo em vista que os 2 períodos
mencionados devem ser considerados comuns.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para retirar a
especialidade atribuída aos períodos de 19/11/2003 a 12/05/2004, 01/11/2004 a
01/11/2005.  

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000354104v6 e do código CRC 4b7b1133.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5001012-56.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE GERALDO SODRE (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FRENTISTA E VIBRAÇÃO.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, INSS, impugnando sentença que o
condenou a: "AVERBAR em nome do Autor como tempo especial os períodos de 22/11/1979
a 11/02/1980, 18/01/1985 a 01/10/1986, 16/12/1986 a 21/08/1988, 22/08/1988 a 31/07/1990,
01/08/1990 a 23/04/1991 e 30/06/1993 a 30/09/1996, bem como a CONCEDER ao Sr.José
Geraldo Sodré, o benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a
contar da data da citação neste feito, pagando-lhe a contar deste momento os valores devidos
com os acréscimos legais."

Alega o recorrente que:

- Quanto à atividade de frentista (18/01/1985 a 01/10/1986):

“No presente caso, o autor pleiteia a conversão do período em que alega ter desempenhado a
atividade de frentista. (18/01/1985 a 01/10/1986)

[...] Ainda que se considere os documentos apresentados pelo autor, só poderíamos considerar
como especial se a atividade de frentista estivesse efetivamente elencada no rol de atividades
insalubres do decretos, o que infelizmente, não ocorre, como será a seguir demonstrado.”

- Quanto ao agente nocivo vibração (01/08/1990 a 23/04/1991 e 30/06/1993 a 30/09/1996):

“A exposição à vibração só caracteriza atividade especial quando se utilizam perfuratrizes e
marteletes pneumáticos, nos termos dos Decretos nº 53.831/64, anexo III, código 1.1.5;
83.080/79, anexo I, código 1.1.4 e 2.172/97 e 3.048/99, anexo IV, código 2.0.2.

Ocorre que nas atividades descritas nos documentos apresentados nos autos não consta que o
autor utilizava-se de perfuratrizes ou marteletes pneumáticos. (01/08/1990 a 23/04/1991 e
30/06/1993 a 30/09/1996).”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente hidrocarboneto e a relação com a função de frentista:
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Em relação à atividade de frentista, a TNU, ao julgar o PEDILEF 50095223720124047003,
firmou a seguinte orientação: “não há presunção legal de periculosidade da atividade de
frentista e possível o reconhecimento da especialidade e consequente conversão para tempo
comum, desde que comprovado por formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo
técnico (a partir do Decreto nº 2.172/97 de 5/3/97)”.

Sendo assim, a partir da vigência do Decreto nº 2.172/1997, tornou-se necessária a
comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos por meio de laudo técnico ou PPP.

Ocorre que a simples exposição ao agente químico benzeno já configura pressuposto hábil ao
reconhecimento da especialidade da função exercida.

Com efeito, em se tratando de um agente reconhecidamente cancerígeno, é irrelevante a
eventual existência de EPI classificado como eficaz para fins de qualificação do tempo
trabalhado como especial.

Nos termos do § 4º do artigo 68 do Decreto 3.048/99, “A presença no ambiente de trabalho,
com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.”

Os agentes “reconhecidamente cancerígenos” de que fala o § 4º do art. 68 do Decreto nº
3048/99 (com a redação dada pelo Decreto 8.123/13) são aqueles relacionados como tal na
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, ou LINACH, que foi publicada na
Portaria Interministerial nº 9, de 07/10/2014 (Diário Oficial da União de 08/10/14, págs.
140/142). A referida LINACH contém um anexo no qual o Grupo 1 indica os “agentes
confirmados como carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2A relaciona os “agentes
provavelmente carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2B relaciona os “agentes
possivelmente carcinogênicos para humanos”.

Em suma, os agentes reconhecidamente cancerígenos referidos na nova redação do § 4º do
art. 68 do Dec. 3.048/99 são os que constam no Grupo 1 da LINACH.

A LINACH afirma que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para
humanos.

Os frentistas de postos de gasolina estão expostos a benzeno. Houve, ainda que de forma
indireta, o reconhecimento administrativo desse fato por parte do Ministério do Trabalho e
Previdência Social (MTPS).

Com efeito, o referido ministério editou a Portaria MTPS nº 1.109, de 21/9/2016, a qual teve
por finalidade “Aprovar o Anexo 2 - Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora nº 9, aprovada pela
Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta Portaria.”

O item 1.1.1 da referida Portaria MTPS nº 1.109/2016 define “Postos Revendedores de
Combustíveis” do seguinte modo: “1.1.1 Para fins deste anexo, consideram-se Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em
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terra firme que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo
dos veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO.”

Ou seja, de acordo com a definição dada pela portaria, em qualquer posto de abastecimento de
combustíveis haverá exposição a benzeno.

Conclusão: todo o tempo laborado na função de frentista deve ser considerado como especial.

Analisando os autos o consta na CTPS do autor (Evento 1 – PROCADM5, página 20) consta
que o mesmo trabalhou no cargo de “Auxiliar Frentista” na empresa “Posto Tonhão Ltda”,
pelo período de 18/01/1985 a 01/10/1986, assim, faz jus a especialidade nesse período.

II.B. Do agente nocivo vibração.

II.B.1.   Nos períodos enfocados (o último se encerra em 1996), a vibração era um agente
passível de mensuração qualitativa, visto que não havia critério legal destinado à sua
mensuração. 

Acerca da análise qualitativa do agente nocivo em questão, registra-se o acórdão proferido
pela TRF desta 2ª Região, nos autos do Processo 0104612-57.2013.4.02.5006
(2013.50.06.104612-9), DJ 6/10/2016:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO –
CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – OPERADOR DE PONTE
ROLANTE – COMPROVAÇÃO A ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE – AGENTE
NOCIVO VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO – ROL EXEMPLIFICATIVO –
INEXISTÊNCIA DE LIMITE DE TOLERÂNCIA NA ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO – NHO 09 DA FUNDACENTRO – RECONHECIMENTO – CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009 –
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 56 DESTA CORTE – HONORÁRIOS DE ADVOGADO
REDUZIDOS – FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – APELAÇÃO E REMESSA
NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

– A jurisprudência é assente no sentido de que o rol das atividades insalubres, perigosas
ou penosas é meramente exemplificativo de modo que diversos elementos probatórios
podem concluir pela existência da insalubridade, ainda que a atividade não esteja
elencada como tal.

– A atividade de Operador de ponte rolante está relacionada no Anexo II, do Decreto
83.080/79, sob o cód. 2.5.1(Operadores de pontes rolantes ou de equipamentos para
transporte de peças…), sendo certo que ante a inexistência de presunção legal, caberia
ao interessado comprovar por meio de formulários e laudos técnicos a efetiva exposição
habitual e permanente a agentes nocivos.

– O Decreto 3.048/99 dispõe em seu anexo IV (2.0.2) que, em relação ao agente
vibração, somente o trabalho com perfuratrizes e marteletes automáticos pode ser
considerado especial.

– Não obstante, a jurisprudência já consagrou o entendimento de que a lista das
atividades nocivas à saúde não é taxativa, mas exemplificativa, de modo que diversos
elementos probatórios podem concluir pela existência da insalubridade, ainda que a
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atividade não esteja elencada como tal (AgRg no AREsp 5.904/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe
05/05/2014).

– Apreciando estudo constante no sitio da Previdência Social, que versa sobre o tema
“Vibração de Corpo Inteiro”, bem como a Norma de Higiene Ocupacional 09
elaborada pela FUNDACENTRO, é possível concluir que, não obstante as disposições
constantes na Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010, bem como no anexo 8 da NR
15, segundo os quais o laudo 1 pericial deve conter “o resultado da avaliação
quantitativa”, observando os “limites de tolerância ” definidos pelas normas
internacionais, estas, de fato, não prevêem qualquer limite nas avaliações de vibração
ocupacional.

– Nos termos da NHO 09, somente haverá a necessidade de avaliação quantitativa
quando a análise preliminar denotar incerteza em relação à aceitabilidade das
situações de exposição analisadas. Assim, havendo a convicção técnica de que as
situações de exposição são aceitáveis ou inaceitáveis, é desnecessária a avaliação
quantitativa. – Tal esclarecimento somente adveio com a publicação da NHO 09, em
2013. Assim, apenas a partir de janeiro de 2013, faz-se necessária a avaliação
quantitativa e, mesmo assim, apenas para aquelas situações de exposição que denotem
incerteza em relação à aceitabilidade, sendo certo que o limite de exposição adotado
pela NHO 09 corresponde ao valor A(8) = 1,1 m/s2.

– Como, na espécie, o tempo de serviço especial que o autor pretende ser reconhecido é
referente ao período de 16/12/2008 a 31/08/2009 e, constando no PPP, que o autor,
exercendo a função de operador de rolante, estava sujeito ao agente nocivo vibração de
corpo inteiro, em avaliação qualitativa, deve o mesmo ser reconhecido como especial.
Isto porque, não existindo, nesta época, limite de tolerância nas normas então vigentes,
basta apenas a comprovação da exposição ao agente vibração de corpo inteiro, o que
foi atestado pelo PPP, sendo desnecessária a avaliação quantitativa. – Honorários
advocatícios reduzidos.

– Aplicabilidade da Lei 11.960/2209 tanto para juros de mora quanto para correção
monetária. – Recurso e remessa necessária parcialmente providas.

II.B.2. Períodos.

(1) Período de 1/8/90 a 23/4/91:laborou como "líder de grupo" em Empresas Reunidas BSM-
Sotrel Ltda., executando as seguintes atividades no Complexo CST/Usiminas/Açominas
(Porto de Praia Mole, Serra-ES): acompanhar carga e descarga de carretas e vagões; elaborar
relatórios diários e de turno; acompanhar todo o traslado de equipamentos e as tarefas
relacionadas à movimentação de cargas (cf. ev.1-procadm5, pág. 39). Foi indicado o agente
vibração e, com relação ao mesmo, a atividade foi considerada insalubre em grau médio
(campo: conclusão do laudo). Logo, o período deve ser considerado como especial.

 (2) Período de 30/6/93 a 30/9/96: laborou como "líder de grupo" em Empresas Reunidas
BSM-Sotrel Ltda., executando as seguintes atividades no Complexo CST/Usiminas/Açominas
(Porto de Praia Mole, Serra-ES): acompanhar carga e descarga de carretas e vagões; elaborar
relatórios diários e de turno; acompanhar todo o traslado de equipamentos e as tarefas
relacionadas à movimentação de cargas (cf. ev.1-procadm5, pág.38). Foi indicado o agente
vibração e, com relação ao mesmo, a atividade foi considerada insalubre em grau médio
(campo: conclusão do laudo). Logo, o período deve ser considerado como especial.
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IV – Dispositivo

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379057v5 e do código CRC 2504539b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5014515-62.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARCIO AUGUSTO ARAUJO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou extinto o
processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de tempo de
serviço especial no período de 5/3/1986 a 13/11/1989, bem como julgou improcedentes os
pedidos de reconhecimento de tempo especial nos demais períodos e de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega o recorrente o que segue:

2 – DAS RAZÕES PRA REFORMAR A SENTENÇA

O MM Juiz julgou improcedente o requerimento do Autor alegando que este não tinha juntado
a documentação comprobatória de sua exposição nas atividades especiais. O que não é
verdade, uma vez que a vasta documentação que instruiu o processo do Autor já seria
suficiente para analise do presente requerimento. 

Salientamos ainda frisar, que o período que antecedeu aos anos de 1995, deveriam ser
convertido de forma integral, uma vez que a atividade desenvolvida pelo Autor já configurava
que este estava exposto a condições especiais.

Salientamos ainda que o MM Juiz tinha elementos suficientes para analisar o requerimento,
mas, no entanto, não considerou nenhum documento apresentado pelo Autor e não converteu
nenhum período que o Autor trabalhou exposto as condições especiais.

Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a:

• Reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 21/7/1982 a 10/6/1983, 19/8/1983 a
15/6/1984, 1º/10/1985 a 1º/2/1986, 5/3/1986 a 13/11/1989, 13/7/1990 a 7/10/1992, 15/12/1993
a 22/3/1994, 2/5/1994 a 27/11/1994, 1º/12/1994 a 24/7/1995, 31/7/195 a 9/9/1996, 10/9/1996 a
30/7/1997, 1º/6/1999 a 7/11/1999, 10/11/1999 a 8/11/2000, 18/4/2001 a 10/7/2006, 4/12/2006
a 20/4/2013 e 19/1/2015 a 19/7/2017, convertendo-o em comum. 

• Conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo, em
25/4/2018.

Enquadramento de atividade especial: períodos de 21/7/1982 a 10/6/1983 e de 19/8/1983 a
15/6/1984
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Antigamente, a caracterização do tempo de atividade especial podia se dar de duas formas:
1º) por exposição a agentes nocivos à saúde, conforme classificação constante do Código
1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo I do Decreto nº 83.080/79; 2º)
mediante enquadramento por categoria profissional, conforme classificação constante do
Código 2.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo II do Decreto nº 83.080/79.

O enquadramento por categoria profissional só ficou vedado a partir de 29/4/1995, quando
entrou em vigor a Lei nº 9.032/95. Esta lei passou a condicionar a contagem do tempo de
serviço especial à comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou
à integridade física, de modo habitual e permanente (vide nova redação atribuída ao art. 57, §
4º, da Lei nº 8.213/91). E a exigência de comprovação da efetiva exposição é incompatível com
a presunção de insalubridade que até então se admitia em razão do mero exercício de
determinada profissão. 

Nesses períodos, o autor exerceu a atividade de auxiliar de laboratório  na empresa L.A.
Falcão Bauer (evento 4_CONT1, fl. 6). O código 2.1.2 do Anexo II do Decreto nº 83.080/79
previa a concessão de aposentadoria especial para os profissionais técnicos em laboratórios
de química-radiotatividade. Por sua vez, o código 2.1.3 daquele mesmo anexo previa a
concessão de aposentadoria especial para técnicos de laboratório de anatomopatologia,
histopatologia e de necropsia. 

No presente caso, a mera descrição na CTPS do cargo de auxiliar de laboratório não é
suficiente para concluir que a atividade exercida pelo autor se equipara àquelas indicadas nos
códigos 2.1.2 e 2.1.3 do Anexo II do Decreto nº 83.080/79. Por isso, descarto o
enquadramento por categoria profissional. 

Como o autor não exibiu formulário técnico indicando exposição a fator de risco nesses
períodos, também é inviável o enquadramento por exposição a agentes nocivos. 

Enquadramento de atividade especial: período de 1º/10/1985 a 1º/2/1986

Nesse período, o autor exerceu o cargo de auxiliar de produção na empresa KEROLUZ -
Indústria e Comércio Ltda. (evento 4_CONT1, fl. 7). Trata-se de atividade não classificada no
quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/79. Logo, é
inviável o enquadramento por categoria profissional. 

Como o autor não exibiu formulário técnico indicando exposição a fator de risco nesses
períodos, também é inviável o enquadramento por exposição a agentes nocivos. 

Enquadramento de atividade especial: período de 5/3/1986 a 13/11/1989

Nesse período, o autor exerceu o cargo de auxiliar de serviços na empresa ORNATO Indústria
de Pisos e Azulejos (evento 4_CONT1, fl. 7). Trata-se de atividade não classificada no quadro
anexo ao Decreto nº 53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/79. Logo, é inviável o
enquadramento por categoria profissional. 

O autor ainda apresentou PPP emitido pelo empregador indicado exposião a ruído (evento
1_PPP8, fls. 1-3). Esse documento, contudo, não foi exibido no processo administrativo
(evento 4_CONT1).

Se o requerente não exibiu o PPP no processo administrativo, a omissão do INSS em
reconhecer a condição especial de trabalho foi legítima. Se o autor conseguiu documento
novo, posterior ao processo administrativo, poderá formular um novo requerimento
administrativo a fim de provocar que o INSS se manifeste sobre a pretensão de reconhecimento
de tempo especial.
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Sem o prévio requerimento administrativo, o INSS não é provocado a se manifestar sobre a
pretensão do segurado ou do dependente. Nesse caso, o INSS fica sem poder esboçar
concordância ou discordância em relação à pretensão do interessado. Como a pretensão do
interessado não é resistida, não há necessidade de intervenção jurisdicional. É por isso que,
sem prévio requerimento administrativo, falta interesse de agir (por falta de necessidade de
intervenção jurisdicional), prejudicando a admissibilidade do julgamento do mérito. O
Supremo Tribunal Federal já decidiu com repercussão geral que nas pretensões de concessão
de benefício previdenciário o interesse de agir pressupõe a prévia formulação de requerimento
administrativo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver,
no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas. (...) (STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10-11-
2014)

Enquadramento de atividade especial: período de 13/7/1990 a 7/10/1992

Nesse período, o autor exerceu o cargo de ajudante na empresa BAREFAME Instalações
Industriais Ltda. (evento 4_CONT1, fl. 8). Trata-se de atividade não classificada no quadro
anexo ao Decreto nº 53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/79. Logo, é inviável o
enquadramento por categoria profissional. 

Como o autor não exibiu formulário técnico indicando exposição a fator de risco nesses
períodos, também é inviável o enquadramento por exposição a agentes nocivos. 

Enquadramento de atividade especial: períodos de 15/12/1993 a 22/3/1994, 2/5/1994 a
27/11/1994, 1º/12/1994 a 24/7/1995, 31/7/1995 a 9/9/1996, 10/9/1996 a 30/7/1997, 1º/6/1999 a
7/11/1999 e 10/11/1999 a 8/11/2000

Nesses períodos, o autor exerceu o cargo de eletricista (evento 4_CONT1, fls. 7-9). 

O código 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 classificava como serviço perigoso
para fins de aposentadoria especial as “operações em locais com eletricidade em condições
de perigo de vida”, com “trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos
com risco de acidentes – eletricistas, cabistas, montadores e outros”, observando que essa
classificação pressupunha “jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a
tensão superior a 250 volts”.

Então, a atividade de eletricista não pode ser enquadrada no código 1.1.8 sem a comprovação
da tensão elétrica a que o trabalhador ficava exposto em caráter habitual e permanente.
Ocorre que o autor não apresentou nem formulário SB-40 ou equivalente, nem laudo técnico
subscrito por engenheiro de segurança do trabalho. Por conseguinte, é inviável o
enquadramento.

Enquadramento de atividade especial: período de 18/4/2001 a 10/7/2006

Para comprovar condição especial de trabalho nesse período, o autor exibiu Perfil
Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa ESTEL - Máquinas e Serviços
Industriais Ltda. (evento 4_CONT1, fls. 29-30). 
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O PPP informa exposição a ruído em nível médio equivalente a 84,8 dB(A). O ruído só se
caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado limite de
tolerância. A definição desse limite variou ao longo do tempo. Conforme a legislação
previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo de serviço
especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a ruído em nível
equivalente de pressão sonora superior a:

...

No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora era inferior ao limite de
tolerância estipulado pela legislação vigente.

O PPP ainda indica exposição a poeira de carvão. O carvão mineral e seus derivados são
considerados agentes insalubres pelo Decreto nº 3.048/99 (código 1.0.7 do Anexo IV). De
igual modo, a exposição a carvão também está classificada no Anexo 13 da NR 15 do MTE.
Trata-se de agente nocivo qualitativo, pois a norma não estabelece limite de tolerância.

Por outro lado, o PPP indicou a utilização de EPI eficaz (item 15.7). O Supremo Tribunal
Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664.335, com
repercussão geral reconhecida, tendo fixado duas teses jurídicas. Na primeira tese, ficou
decidido que “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador
a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for
realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional
de aposentadoria especial”. A outra tese é a de que, “na hipótese de exposição do trabalhador
a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a
aposentadoria”.

A tese fixada pelo STF afasta a legitimidade da declaração do empregador sobre a eficácia do
EPI inserida no PPP apenas em relação ao fator de risco ruído. Para os demais fatores de
risco, considerando que a declaração do empregador no PPP reproduz a avaliação do laudo
técnico pericial, não há, em regra, razão para afastar a validade da informação sobre a
eficácia do EPI. No presente caso, não há nenhum indício de erro no PPP. Por isso, a
informação sobre a utilização de EPI eficaz afasta a nocividade da exposição ao agente nocivo
e inviabiliza o reconhecimento de condição especial de trabalho para fins previdenciários. 

Enquadramento de atividade especial: período de 4/12/2006 a 20/4/2013

Em relação a esse período, o autor apresentou PPPs emitidos pela empresa Magnesita
Refratários S.A. (evento 4_CONT1, fls. 32-37). Os documentos informam exposição a ruído em
níveis médios sempre inferiores a 85 dB(A) (item 15). Portanto, os níveis médios de pressão
sonora a que ficava exposto o autor não caracterizavam condição especial de trabalho. 

Especificamente em relação ao período de 1º/9/2008 a 4/3/2013, o PPP informou exposição a
dióxido de enxofre em concentração correspondente a 0,07 mg/m³. Segundo o Anexo nº 11 da
NR-15 do Ministério do Trabalho, o limite de tolerância para exposição a dióxido de enxofre
corresponde a 10 mg/m³. Logo, o nível de concentração a que ficava exposto o autor não
caracterizava tempo de serviço especial. 

Enquadramento de atividade especial: período de 19/1/2015 a 19/7/2017

Para comprovar condição especial de trabalho nesse período, o autor exibiu PPP emitido pela
empresa Karcher Indústria e Comércio Ltda. (Evento 4_CONT1, fls. 40-42). O documento
informa apenas exposição a ruído em nível médio equivalente a 71,3 dB(A), muito abaixo do
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limite de tolerância vigente. É inviável o enquadramento de atividade especial. 

Direito à aposentadoria por tempo de contribuição

Descartado o enquadramento de atividade especial, prevalece o cálculo de tempo de
contribuição realizado no processo administrativo. O autor não tem direito à aposentadoria
pleiteada. 

Como se vê, a sentença apreciou especificamente cada um dos períodos que o autor pretende
seja reconhecido como de atividade especial. O recurso, por sua vez, nada aduz sobre os
fundamentos da sentença, os quais restam não impugnados.

Não é possível conhecer do recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.010, II, do Código de
Processo Civil e o princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessário que se infirmem
especificamente os fundamentos adotados na decisão impugnada, declinando-se os
fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente.

A teor do art. 55 da Lei 9.099/95, impõe-se a condenação do autor/recorrente em custas e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no
art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na sentença.

Pelo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DO INOMINADO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372342v5 e do código CRC aef7edf1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5004305-49.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO JOSE SUBTIL (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE.
COMPROVAÇÃO DA PERICULOSIDADE. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSS, em face da sentença que:

“Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a:

a) averbar o tempo de contribuição referente ao período de 2/1/1982 a 28/2/1983 para todos
os fins previdenciários, exceto carência;

b) reconhecer tempo de serviço especial no período de 2/5/2014 a 23/6/2017, convertendo-o
em comum;

c) conceder a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/163.249.815-1 desde o
requerimento administrativo, em 27/10/2017.”

Requer o recorrente a reforma no seguinte sentido:

“A r. sentença de mérito merece reforma, uma vez que declarou como especial período no qual
o autor exerceu a atividade de VIGILANTE (02.05.2014 a 23.06.2017).

De fato, não é mais possível o enquadramento como VIGILANTE no período posterior à
05.04.1997, data de edição do Decreto 2.172/97, ainda que comprovado o uso de arma de
fogo.

[...] Desta forma, a insurgência do INSS se refere ao reconhecimento da atividade de
VIGILANTE, independentemente da comprovação do porte de arma de fogo, para o período
posterior à 28.04.1995 (uma vez que desde então incabível o enquadramento por categoria
profissional) ou, sucessivamente, posterior a 05.04.1997 (data de publicação do Decreto
2.172/97), sendo esse o pedido de reforma da r. sentença de mérito.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II. Fundamentação

II.A. A função de vigilante e a aposentadoria especial
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Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019)

Dessa forma, sendo comprovada a periculosidade pode ser considerado como especial o
período laborado como vigilante.

No caso concreto temos as seguintes informações:

-02/05/2014 a 23/06/2017: consta no PPP, Evento 1 – PPP2, páginas 16/17, que o autor
portava arma de fogo de modo habitual e permanente.

Dessa forma, faz jus a especialidade nesse período.

Constato, contudo, que a sentença impugnada carece de erro formal, pois, em seu dispositivo,
concedeu a especialidade a partir de “02/05”, contudo, o vínculo do autor começou em
“12/05”, dessa forma, onde está “02/05” passa-se a estar “12/05”.

Quanto aos argumentos constitucionais trazidos pelo recorrente, nenhum deles incorre em
qualquer alteração deste voto.
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III. Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000380768v2 e do código CRC 3dab72ed.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5001107-98.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SEBASTIAO MATIELO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL E TEMPO LABORADO EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA 

1. Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por SEBASTIAO MATIELO em face
da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição. Alega em suas razões que a título de início de prova material foram
apresentados como documentos declarações do sindicato rural, certificado de reservista,
declaração de proprietário rural e declarações particulares, o que foi corroborado pela prova
testemunhal. Aduz, quanto ao tempo de serviço supostamente laborado em condições
especiais, que também está comprovada a exposição aos agentes biológicos no PPP, tendo em
vista que atuava como operador de serviços urbanos, cuja atividade consiste na coleta de lixo
urbano e colocação de manilhas de esgoto sanitário. Argumenta que o Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento do ARE 664335 (Tema 555) fixou as seguintes teses: (i) a
utilização do EPI somente pode descaracterizar a atividade especial caso esteja comprovada
nos autos a real eficácia do equipamento, a ponto de neutralizar o agente nocivo, (ii) em caso
de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, deve-
se garantir o direito do segurado ao reconhecimento do tempo de serviço especial. Diz que no
caso não há qualquer comprovação da entrega regular, higienização, substituição e,
principalmente, eficácia dos equipamentos de proteção.

2. Fundamentação

2.1. Eis o teor da sentença:

Dispensado o relatório.

Decido.

A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente nomeada de aposentadoria por
tempo de serviço é regida pelo art. 9º da EC 20/98, verbis:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é
assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de
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previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender
aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se
mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data
da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea
anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea
anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da
aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição
que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à época da
publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para requerer a
aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de transição para o
cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram aplicação se o segurado não
preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

Para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, as exigências
expressas no art. 9º da Emenda Constitucional nº 20/98, devem ser atendidas.

Do período rural

A prova material juntada é extremamente deficiente, uma vez que o único documento juntado
em seu nome que diz respeito ao período rural é uma ficha do STR que não tem sequer
assinatura (Evento 1, PROCADM4, Página 39).

Não há documentos públicos que indiquem o labor rural.

A prova oral foi favorável, mas a ausência de início de prova material impede o
reconhecimento do período.

Da atividade especial
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É sabido que, em consonância com o princípio lex tempus regit actum,o deslinde da questão
deve levar em conta a lei que vigia à época dos fatos. Em resumo, tem-se como tempo de
serviço especial:

– Até 28/04/1995 (véspera da entrada em vigor da Lei 9.032): pela simples comprovação do
enquadramento profissional, haja vista que a redação original do art. 57 da Lei 8.213/91
admitia a presunção de submissão a agentes nocivos para algumas categorias ou profissões
arroladas nos anexos aos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 (ex.: médico, engenheiro, forneiro,
etc). Para os demais trabalhadores, a efetiva submissão a agentes nocivos deveria ser
demonstrada por meio do formulário SB-40 ou DSS-8030. Salvante o caso de agressão por
ruído, a comprovação por laudo técnico era desnecessária.

– Entre 29/4/1995 e 05/03/1997 (véspera da entrada em vigor do Decreto 2.172): A Lei 9.032,
de 28/4/1995, em vigor a partir de 29/4/1995, alterou a redação do caput do art. 57 da Lei
8.213/91, afastando o enquadramento da atividade como especial pelo simples exercício de
determinada profissão. A possibilidade de enquadramento, a partir de então, só se dava diante
da efetiva submissão do trabalhador a agentes nocivos, cuja comprovação continuava sendo
feita pelos formulários SB-40 e DSS-8.030. Salvante o caso de agressão por ruído, a
comprovação por laudo técnico continuava desnecessária.

– A partir de 06/03/1997: A Medida Provisória 1.523, de 11/10/1996, posteriormente
convertida na Lei 9.528/97, alterou o art. 58 da Lei 8.213/91 e passou a exigir que os
formulários fossem elaborados com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança no trabalho. O
documento é referido pelo INSS pelas iniciais LTCAT. Em vista da nova exigência, criou-se o
formulário DSS-8030, que foi substituído, em 03/05/2001, pelo DIRBEN 8030, pela IN
49/2001. Embora o LTCAT tenha sido instituído pela MP 1.523/96, a modificação na Lei
8.213/91 só foi regulamentada pelo Decreto 2.172, de 05/03/1997, em vigor a partir de
06/03/1997, razão pela qual a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a
indispensabilidade da perícia para a comprovação das condições especiais do trabalho é
apenas a partir de 06/03/1997. A propósito, vale conferir o AgRg no REsp 493.458/RS, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 03.06.2003, DJ 23.06.2003 p. 425.

– A partir de 01/01/2004: Dessa data em diante, por força da Instrução Normativa INSS/DC
95/03, o documento hábil à comprovação passou a ser o PPP – Perfil Profissiográfico
Previdenciário (§ 4º do art. 58 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97),
continuando a valerem os antigos formulários (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN
8030) como prova do trabalho prestado até 31/12/2003 (cf. art. 162 da Instrução Normativa
INSS/PRES 20/2007).

Sobre a utilização de equipamentos individuais de proteção (EPIs), no julgamento do ARE
664335, o STF firmou as seguintes teses objetivas que serão observadas neste julgado:

1. “[...] o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a
nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. “

2. “[...] na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual -
EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”.

Passo à análise dos períodos vindicados.
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-01/01/1990 a 31/12/1990 – PPP Evento 1, PROCADM5, Página 18 – O autor trabalhava
como braçal, não havendo indicação precisa das atividades com insalubridade permanente.
O rol de atividades que consta no PPP não permite concluir pela exposição habitual e
permanente.

Ademais, há no PPP a indicação da eficácia do EPI, motivo pelo qual não é possível
reconhecer o período como especial.

-01/05/2002 a 21/06/2017 - O autor trabalhava como braçal e operador de serviços urbanos,
não havendo indicação precisa das atividades com insalubridade permanente. O rol de
atividades que consta no PPP não permite concluir pela exposição habitual e permanente.

Ademais, há no PPP a indicação da eficácia do EPI, motivo pelo qual não é possível
reconhecer o período como especial.

O autor merece a improcedência do pedido.

Dispositivo

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.   ...    PRI

 

2.2. Tempo de serviço rural

O autor alega ter exercido labor rural no período de 10/12/1978 a 09/12/1989 e pretende obter
a averbação desse tempo. 

Para efeito de início de prova material apresentou os seguintes documentos (Evento 1 -
PROCADM4 - fl. 39/): 

Carteira do STR de Castelo, com admissão em 1973 e registro de pagamento de
mensalidades entre os anos de 1973 a 1978 (Evento 1 - PROCADM4 e PROCADM5 -
fl. 39/40 e 2/);

Declarações de exercício de atividade rural por proprietários rurais;

Não há início de prova material válido para o período posterior a 1978, eis que o  último
pagamento de mensalidade do Sindicato Rural ocorreu no ano de 1978 (cf. ev.1-procadm4,
p.39).

As declarações assinada por particulares equiparam-se a simples depoimento de
informante reduzido a termo, não se prestando como início razoável de prova documental. 

..EMEN: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE- INÍCIO DE PROVA MATERIAL - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA
7/STJ. 1. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão do recorrente demanda o
reexame de provas. Súmula 7/STJ. 2. Hipótese em que o autor apresentou, a título de início de
prova material, declarações de ex-empregadores, as quais, nos termos do entendimento
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sedimentado nesta Corte, representariam mera prova testemunhal reduzida a termo, não
colhida em juízo. 3. Recurso especial não conhecido. ..EMEN: (RESP 201200587488,
ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:15/05/2013 ..DTPB:.)

Nessas condições, não é possível reconhecer o tempo de servço rural pretendido pelo autor.

2.3. Tempo de serviço laborado em condições especiais.

No PPP (Evento 1 – PROCADM5; páginas 18/20) apresentado pelo autor temos as seguintes
informações:

Nome: SEBATIAO MATIELO Períodos: 17/08/1990 a 01/08/2006
Cargo: BRAÇAL     Função: GARI
Empregador: Prefeitura Municipal de Castelo - ES Setor: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Descrição das atividades: Executa atividade braçal na varrição e coleta de lixo urbano, para limpeza e conservação de
ruas e na fabricação e colocação de manilhas do esgoto sanitário desta municipalidade.
Fator de risco: Agente Biológico EPI Eficaz: Sim

Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS
TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;
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f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em exposto sob qualquer
agente biológico para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o
trabalho seja “em contato com agentes biológicos infectocontagiosos.”

Assim, o simples fato do autor trabalhar como gari não enseja no reconhecimento da
especialidade. Por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, e,
por possuir EPI Eficaz, não faz jus a especialidade nesse período.

Para além disso, registro que no julgamento do recurso n. 0104623-39.2013.4.02.5054/01, a
1ª TR-ES consignou que a função de gari - profissional que atua na varrição e limpeza de ruas
- não é especial, mesmo no período anterior à Lei 9.032/95. Consignou-se que havia parecer
administrativo excluindo a possibilidade de enquadramento da função de gari em face de seu
contato com lixo domiciliar. Trata-se do Parecer da SSMT no Processo MTb nº 106.513/79.
Fez-se menção ao que decidira a 2ª TR-SC quando julgou o recurso n. 2008.72.55.009575-0,
também no mesmo sentido.

Nesse referido julgado, a 2ª TR-SC fez uma distinção entre o profissional que atua na varrição
de ruas - o gari - e o profissional que atua na coleta de lixo urbano em caminhões; quanto a
esse último, poderia haver trabalho a ser qualificado como especial, haja vista o contato direto
com resíduos e exposição direta a agentes biológicos. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO - TEMPO ESPECIAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS
- CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS - AUSÊNCIA  1.
As atividades de limpeza de vias públicas (servente, operário, gari, varredor de ruas) não
implicam, necessariamente, em contato habitual e permanente com agentes biológicos
(vírus, bactérias) e, portanto, não é passível de serem reconhecidas como tempo especial,
porque nem todo resíduo existente nas vias públicas têm natureza infecciosa, capazes de
causar danos à saúde desses trabalhadores. 2. A referência no Código 3.0.1, g, do Decreto
n° 2.172/97 à coleta de lixo não diz respeito aos que fazem limpeza de vias públicas
(varredores de ruas), mas aos que trabalham no recolhimento do lixo urbano (caminhões),
manuseando de forma direta esses resíduos e expostos de forma permanente a agentes
biológicos ou a risco de contaminação. (2ª TR-SC. RCI 2008.72.55.009575-0, Segunda
Turma Recursal de SC, Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, julgado em 26/08/2009)

3. Dispositivo

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000297936v15 e do código CRC b05ec1c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5000825-26.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE VANDERLEI TIBURCIO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE.
COMPROVAÇÃO DA PERICULOSIDADE. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSS, em face da sentença
(Evento 10 – SENT1) que:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução
de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e CONDENO o INSS a:

a) revisar a RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição recebida pelo autor,
JOSÉ VANDERLEI TIBURCIO, CPF: 793.494.127-72, a fim de serem averbados os períodos
de trabalho reconhecidos nestes autos como especiais, quais sejam, de 27/06/1990 a
28/02/1996, de 01/03/1996 a 31/05/1999, de 01/06/1999 a 31/05/2009 e de 01/06/2009 a
09/11/2017, com a consequente modificação do cálculo da renda mensal inicial da parte
autora, a partir de 10/11/2017, fazendo constar o tempo total de 49 (quarenta e nove) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de contribuição;

b) pagar o valor das prestações vencidas referentes às diferenças encontradas desde
10/11/2017, após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal.”

Requer o recorrente a reforma no seguinte sentido:

“Os períodos em que o autor laborou como vigilante, mas não houve comprovação de uso de
arma de fogo (27/06/1990 a 28/02/1996, de 01/03/1996 a 31/05/1999, de 01/06/1999 a
31/05/2009 e de 01/06/2009 a 09/11/2017), não merecem ser considerados como tendo sido de
atividades especiais.  

A CTPS informa a função de vigilante, mas nada comprova acerca do uso de arma de fogo. Os
PPPs também não informam uso de arma de fogo”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II. Fundamentação

II.A. A função de vigilante e a aposentadoria especial
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Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019)

Dessa forma, sendo comprovada a periculosidade pode ser considerado como especial o
período laborado como vigilante.

No caso concreto temos as seguintes informações:

-27/06/1990 a 28/02/1996: consta no PPP, Evento 1 – PROCADM5, páginas 12/13, que o
autor laborou na empresa “Viação Itapemirim S/A”, no setor “seg. patrimonial”, no
cargo/função “agente de segurança” e “vigilante”, com a mesma descrição de atividade
“Realizar serviços de vigilância em oficinas, edifícios e demais áreas da empresa, percorrendo
e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas
estranhas e outras anormalidades”.

Nesse período restou comprovada a periculosidade.

-01/03/1996 a 31/05/1999: consta no PPP, Evento 1 – PROCADM5, páginas 10/11, que o
autor laborou na empresa “Tecnobus – Serviços, Comércio e Industrial Ltda.”, no setor “seg.
patrimonial”, no cargo/função “vigilante”, com descrição de atividade “Realizar serviços de
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vigilância em oficinas, edifícios e demais áreas da empresa, percorrendo e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades”.

Nesse período restou comprovada a periculosidade.

-01/06/1999 a 31/05/2009: consta no PPP, Evento 1 – PROCADM5, páginas 14/15, que o
autor laborou na empresa “Viação Itapemirim S/A”, no setor “seg. patrimonial”, no
cargo/função “vigilante”, com a descrição de atividade “Realizar serviços de vigilância em
oficinas, edifícios e demais áreas da empresa, percorrendo e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades”.

Nesse período restou comprovada a periculosidade.

-01/06/2009 a 09/11/2017: consta no PPP, Evento 1 – PROCADM5, páginas 12/13, que o
autor laborou na empresa “Viação Itapemirim S/A”, no setor “seg. patrimonial”, no
cargo/função “agente de segurança”, com a descrição de atividade “Realizar serviços de
vigilância em oficinas, edifícios e demais áreas da empresa, percorrendo e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades”.

Nesse período restou comprovada a periculosidade.

Dessa forma, nada há a reparar na sentença.

III. Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379440v3 e do código CRC fe7ed0dc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5000280-44.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCEIA RODRIGUES MOURO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte RÉ, INSS, impugnando sentença que:

"ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) a conceder à autora o benefício previdenciário de aposentadoria por
tempo de contribuição integral (espécie 42), com data de início (DIB) em 28/08/2017 (DER) e
início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença. JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

RECONHEÇO para fins previdenciários o tempo de serviço exercido pela parte autora em
atividade especial nos interregnos de 02/05/1988 a 16/05/1988, 11/11/1989 a 04/01/1994,
02/01/1995 a 28/10/1998 e 03/05/1999 a 28/08/2017."

Alega o recorrente que:

“É necessário notar que a partir de 06.03.1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto nº
2.172/97, sucedido pelo Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, que deixaram de classificar
genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

[...] Assim, para que haja a contagem do tempo de serviço como especial, é necessário que o
segurado designe o hidrocarboneto de forma específica, bem como o contato habitual e
permanente com a substância tóxica, o que poderá ser feito mediante a descrição de uma das
atividades mencionadas no anexo XIII da NR 15 do Ministério do Trabalho.”.

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Da exposição a agentes nocivos:

Consta no PPP (Evento 1 – PPP9) da parte autora que:

- 02/05/1988 a 16/05/1988, 11/11/1989 a 04/01/1994, 02/01/1995 a 28/10/1998: trabalhou no
setor de produção (prensas), no cargo “empregado” e função “serviços gerais (oleira de
prensa)”, com a descrição de atividade “-executar serviços de modelagem de telhas em
prensas hidráulicas; - executar serviços de paletagem de telhas nas grades”;
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- 03/05/1999 a 28/08/2017: trabalhou no setor de produção (prensas), no cargo “empregado” e
função “oleira de prensa (prensista)”, com a descrição de atividade “-executar serviços de
modelagem de telhas em prensas hidráulicas; - executar serviços de paletagem de telhas nas
grades”;

Depreende-se ainda do mesmo que estava exposto ao agente nocivo químico “Hidrocarboneto
Aromático (tolueno e xileno)” por “trabalhos e operações com exposição e contato
(manuseio) de compostos químicos a base de hidrocarbonetos aromáticos, tais como: óleo
diesel, oleína, óleo desmoldante” em todos os períodos acima referidos, sendo que a parte
autora não possuía EPI Eficaz.

Vale ressaltar que os hidrocarbonetos aromáticos estão presentes no Anexo n.º 13 da NR 15,
sendo eles:

“HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO

Insalubridade de grau máximo

[...] Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

Insalubridade de grau médio

[...] Emprego e aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina).

[...] Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza
de peças.

[...] Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos
aromáticos.”

Para além disso, 

Dessa forma, por ser evidente a exposição habitual e permanente da parte autora, tendo em
vista as atividades exercidas, a hidrocarbonetos aromáticos, sendo que o EPI não era eficaz
(ev.1-ppp9, pág.2, campo15.7).

Por conseguinte, nada há a reparar na sentença.

III – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377194v4 e do código CRC 6b364471.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000092-60.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IDILIO MANUEL CAXEIRO FILHO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. ESPECIALIDADE
RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença
(Evento 19 – SENT1) que julgou procedente os pedidos do autor, reconhecendo a
especialidade no período de 01/02/2000 a 12/08/2007 e concedeu o beneficio de
aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega o recorrente que:

- “No que tange ao agente nocivo RUÍDO, o PPP NÃO apresenta as medidas do ruído
obtidas, conforme exige a legislação, durante a jornada de trabalho. NÃO se forneceu
HISTOGRAMA ou memória de cálculo das medições realizadas em toda a jornada de
trabalho; efetuando, erroneamente, MEDIÇÃO ÚNICA DE NÍVEL de pressão sonora, não
comprovando a exigência legal de permanência.

[...] Por tudo quanto acima demonstrado, a simples medição por dosimetria/decibelímetro
informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária
porque não for calculado/informado o Nível de Exposição Normalizado – NEN. ”

Dessa forma requer a reforma in totum da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente ruído:

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
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medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A parte autora apresentou laudo técnico, o qual indica que foi utilizado o critério previsto na
NHO1; e que a técnica utilizada foi a dosimetria (apontou-se o uso do "Dosímetro Simpson,
modelo 897); é o que se infere de ev.32-laudo2.

A parte autora atendeu, destarte, o que foi estipulado pela TNU quando referida turma definiu
a tese a ser observada no julgamento de casos envolvendo submissão do segurado a ruído.

Nessa linha, o recurso do INSS não deve ser acolhido.

III – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000367544v3 e do código CRC 0ad5f306.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5007933-46.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECURSO DO AUTOR E DO RÉU. PERÍODO NÃO COMPUTÁVEL. DER
REAFIRMADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora, JOÃO MARTINS DE
OLIVEIRA, e pela parte ré, INSS, impugnando sentença que declarou parcialmente
procedente os seus pedidos, de modo que reconheceu a especialidade aos períodos de:
31.03.1987 a 29.05.1987, 01.01.1991 a 31.10.1996, 01.01.1997 a 30.06.1999, 01.12.2005 a
14.08.2011, 01.10.2011 a 01.03.2015 e de 01.11.2016 a 02.08.2018, bem como reafirmou a
DER para a data imediatamente posterior ao alcance dos 95 pontos exigidos pela lei
8.213/1991 para não incidência obrigatória do fator previdenciário.

Busca o autor o acréscimo do computo do tempo de contribuição para a aposentadoria do
período de 01/02/1980 a 30/12/1981 período em que o recorrente frequentou cursos de
aprendizagem industrial junto ao SENAI, alegando que faz jus ao acréscimo desses períodos
em seu cálculo previdenciário.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

QUANTO À REAFIRMAÇÃO DA DER: Esta só seria possível se houvesse um requerimento
expresso do autor neste sentido no processo administrativo, o que não aconteceu. Então, como
na DER ele não atingira os 95 pontos, não teria direito à aposentadoria sem a incidência do
fator previdenciário, em reafirmação da data de entrada do requerimento, o que deverá levar
à reforma da sentença. 

DO TEMPO ESPECIAL APÓS A DER: Com o afastamento da possibilidade de reafirmação
da DER sem o expresso pedido administrativo, é descabida a contagem de tempo especial após
a DER originária, ou seja, de 21/09/17 até 02/08/18, o que deverá levar à reforma da
sentença. 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS – FAZENDA PÚBLICA De início, impõe-se
destacar que o Supremo Tribunal Federal, em 26/03/2015, terminou o julgamento da questão
de ordem das ADIs 4357 e 4425, definindo a questão da modulação dos efeitos da decisão
dessas ADIs. Diante de toda a celeuma havida até o presente momento, cumpre esclarecer que,
na verdade, o art. 1ºF da Lei 9.494 foi declarado CONSTITUCIONAL pelo STF, em relação às
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parcelas anteriores à data da requisição do precatório. Diga-se de passagem, o Min. FUX
assegurou que o referido artigo jamais foi inconstitucional, nesse ponto. Assim, foi rejeitada a
tese da inconstitucionalidade por arrastamento, em relação a esse período.

 II – Fundamentação

II.A – Eis o teor da sentença:

“[...] No Evento 26, a parte autora informou que não possui interesse na análise do pleito de
reconhecimento de especialidade do período de auxílio-doença previdenciário (15.08.2011 a
30.09.2011), desistindo, portanto, desta pretensão – o que implicará, quanto a ela, a extinção
do feito sem resolução de mérito.

Pois bem.

Como se percebe, as pretensões envolvendo os períodos de 20.01.1988 a 30.01.1991 e
de 15.08.2011 a 30.09.2011 encontram óbices que impedem a análise meritória dos pedidos,
de modo que, quanto a eles, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Passo, então, à análise dos demais pleitos contidos nos autos.

Com relação ao lapso de frequência em curso de aprendizagem industrial junto ao SENAI
(01.02.1980 a 30.12.1981), mostra-se descabida a pretensão de averbação[1], uma vez que a
parte autora fundamenta seu pedido na previsão contida no art. 76 da IN 77/2015, sem se
atentar, contudo, ao que diz o dispositivo seguinte daquele diploma:

Art. 77. Os períodos citados no art. 76 serão considerados, observando que:

I - o Decreto-Lei nº 4.073, de 1942, vigente no período compreendido entre 30 de janeiro de
1942 a 15 de fevereiro de 1959, reconhecia o aprendiz como empregado bastando assim a
comprovação do vínculo;

II - o tempo de aluno aprendiz desempenhado em qualquer época, ou seja, mesmo fora do
período de vigência dos dispositivos do Decreto-Lei nº 4.073, de 1942, de que trata o tema,
somente poderá ser considerado como tempo de contribuição desde que comprovada a
remuneração e o vínculo empregatício, conforme Parecer MPAS/CJ nº 2.893, de 12 de
novembro de 2002; e

III - considerar-se-á como vínculo e remuneração a comprovação de frequência e os valores
recebidos a título de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida
com a execução de encomendas para terceiros, entre outros. (destaquei)

A certidão apresentada, no entanto, não comprova esta realidade – fala-se apenas em custeio
das despesas com alimentação e material didático do curso –, sendo forçoso destacar, a bem
da verdade, que o autor sequer alegou ter recebido qualquer tipo de remuneração durante a
frequência do curso, muito menos a retribuição por participação em encomendas de terceiros,
que atualmente é vista como essencial a este tipo de pretensão, conforme entendimento
exarado em 2017 pela 1º Turma do STF

[...]De outra banda, no que concerne ao período trabalhado como vigilante (31.03.1987 a
29.05.1987), é devido o reconhecimento da especialidade almejada.
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Conforme esclarecido na decisão saneadora, a CTPS do autor comprova o exercício em
função que é equiparada à de “guarda”, prevista no código 2.5.7 do Anexo ao Decreto
58.831/64, possibilitando, pois, o enquadramento legal almejado, independentemente do uso
de arma de fogo.

No que concerne aos períodos laborados como amarrador de navios, a parte fundamenta seu
pedido na apresentação do PPP anexado ao Evento 1, PPP6 (versão atualizada do documento
apresentado administrativamente, com informações essencialmente idênticas), bem como
dos laudos técnicos trazidos no Evento 1, LAUDO9 a LAUDO16 – também fornecidos em
âmbito administrativo.

De início, mister destacar que o labor de amarrador de navios exercido até 28.04.1995 me
parece passível de enquadramento por categoria profissional, por se tratar de ofício análogo
àquele exercido pelos trabalhadores de transporte de cargas em área portuária, labor tido
como especial pelo código 2.5.6 do Anexo ao Decreto 53.831/64 e pelo código 2.4.5 do Anexo
II do Decreto 83.080/79.

Com relação ao período posterior, o PPP indica exposição a ruído da ordem de 97,4 dB(A),
patamar que foi chancelado pelos laudos técnicos – especialmente pelas medições
apresentadas no Evento 1, LAUDO9, páginas 14/18.

E não se diga que o reconhecimento almejado é obstado pela ausência de dados dos registros
ambientais anteriores a 2014, uma vez que o responsável técnico só passou a existir em
dezembro daquele ano.

Neste ponto, embora a medição do ruído só tenha ocorrido no final de 2014, imperioso notar
que o próprio PPP indica não ter havido modificações na forma como exercida a atividade do
autor, ou mesmo nas instalações físicas em que praticado o ofício, de modo que, como as
condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, é
razoável supor que em tempos pretéritos a situação era igual ou pior à constatada na data da
avaliação pericial.

Desta feita, entendo que o autor faz jus ao reconhecimento da especialidade dos períodos de
trabalho efetivamente exercidos como amarrador de navios, a saber, de 01.01.1991 a
31.10.1996, 01.01.1997 a 30.06.1999 e de 01.11.2016 a 02.08.2018 (data de expedição do
PPP).

Com relação ao labor prestado no “TVV – Terminal de Vila Velha”, o PPP anexado no
processo administrativo (Evento 18, PET4, páginas 4/6) foi regularmente preenchido e
aponta, no período indicado na inicial, exposição a ruído médio sempre superior ao limite de
tolerância de 85 dB(A).

Por conseguinte, o trabalho exercido de 01.12.2005 a 14.08.2011 e de 01.10.2011 a
01.03.2015[2] deve ser reconhecido como especial.

A conversão, para comum, dos períodos de trabalho especial aqui
chancelados[3] acrescentam, até a DER originária (20.09.2017), pouco mais de 7 anos e 4
meses de contribuição ao somatório do autor:

Embora este acréscimo seja suficiente à concessão de uma aposentadoria por tempo de
contribuição integral, não é bastante para afastar a incidência obrigatória do fator
previdenciário prevista no art. 29-C, I, da Lei de Benefícios – na DER, o somatório de idade e
contribuição do autor atingiu aproximadamente 86 pontos (Evento 18, PET5, página 14).
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De todo modo, tendo em vista que o autor continuou trabalhando ininterruptamente em
atividade especial pelo menos até 02.08.2018 – conforme comprovam o PPP anexado
no Evento 1, PPP6, bem como os documentos extraídos do CNIS e anexados no Evento 18,
PET2 –, decerto que atingiu os 95 pontos ainda antes do término da análise administrativa de
seu pedido de aposentação (ocorrida em 14.06.2018), sendo devida, portanto, a reafirmação
da DER, a fim de que lhe seja concedido o benefício que melhor atende a seus interesses.

[...]Ante todo o exposto, decido a lide a seguinte forma:

a) no que se refere ao pleito de reconhecimento da especialidade laboral do período de gozo
de auxílio-doença NB 31/547.490.061-5 (15.08.2011 a 30.09.2011), homologo o pedido de
desistência e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do
art. 485, VIII, do CPC;

b) no que diz respeito ao pleito de reconhecimento de especialidade laboral no período
de 20.01.1988 a 30.01.1991, constatada a falta de interesse de agir, EXTINGO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

c) no mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o
mérito da postulação (art. 487, I, CPC), apenas para, refutando expressamente os demais
pleitos, condenar o INSS a (i) reconhecer como especiais, nos termos da fundamentação, os
trabalhos prestados pelo autor de 31.03.1987 a 29.05.1987, 01.01.1991 a
31.10.1996, 01.01.1997 a 30.06.1999, 01.12.2005 a 14.08.2011, 01.10.2011 a 01.03.2015 e
de 01.11.2016 a 02.08.2018, bem como, (ii) com base no acréscimo propiciado pela conversão,
para comum, dos períodos acima, proceder à reafirmação de DER prevista no art. 690 da IN
77/2015, concedendo ao autor aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir da
data imediatamente posterior ao alcance dos 95 pontos exigidos pela Lei 8.213/91 para não
incidência obrigatória do fator previdenciário (art. 29-C, inciso I), devendo-lhe ser pagas as
prestações vencidas desde então.”

II.B. Do recurso do réu.

Da Reafirmação da DER

O INSS afirmou que a reafirmação da DER "... só seria possível se houvesse um requerimento
expresso do autor neste sentido no processo administrativo, o que não aconteceu."

A alegação do INSS está em dissonância com o disposto no artigo 690 da IN n°77/15, que
prevê a possibilidade de reafirmação da DER mesmo que o autor não tenha feito tal
solicitação, informando a própria autarquia dessa possibilidade.Registro que a temática
afetada a julgamento no STJ diz respeito apenas à reafirmação da DER utilizando tempo
POSTERIOR ao ajuizamento da ação (REsp 1727063/SP, 1727064/SP e 1727069/SP).

A sentença reafirmou a DER para o dia 2/8/18 (item c do dispositivo). A ação foi proposta em
data posterior (7/8/18). 

Logo, a suspensão determinada pelo STJ não se aplica ao caso.

 

O artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (Lei 11.960/09).
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou
qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado,
o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, definiu,
quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC, para fins de
correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp
1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o
ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE
870.947/SE.  O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF
na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar
Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra
Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não
houve modulação dos efeitos.

Pelo exposto, no ponto enfocado o recurso do INSS deve ser desprovido.

II.C. Do recurso do autor

Requer o autor a averbação do período de 01/02/1980 a 30/12/1981, quando frequentou
cursos de aprendizagem industrial junto ao SENAI, alegando que comprovou o vinculo e a
remuneração, previstos no artigo 77 da IN n° 77/15.

Alega ainda, de forma contraditória ao argumento anterior, que o artigo 113 da INSS/PRES nº
27/08 não faz exigência de retribuição pecuniária à conta do Orçamento da União.

Conforme a previsão expressa no artigo 77 da IN n° 77/15, inciso II, para que seja
considerado como tempo de contribuição o tempo de aluno aprendiz deve ser comprovada a
remuneração e o vínculo empregatício.

Pelo inciso III do mesmo dispositivo, temos a descrição do que se deve ser considerado como
vínculo e remuneração, sendo eles: “a comprovação de frequência e os valores recebidos a
título de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a
execução de encomendas para terceiros, entre outros.”
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O autor não comprovou todos os requisitos necessários e expressos no inciso para que seja
considerado tal período como tempo de contribuição.

Já no que se refere ao artigo 113 da IN INSS n. 27/2008, afirma que "não há a exigência de
retribuição pecuniária à conta do Orçamento da União, como previsto na própria Instrução
Normativa para as escolas da rede federal de ensino, ainda que de forma indireta (art. 113,
III)."

A tese esposada no recurso está em confronto com o entendimento desta 1ª TR-ES, que se
baseia na súmula 96 do TCU.

A Súmula nº 96 do Tribunal de Contas da União dispõe que “Conta-se para todos os efeitos,
como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-
aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à
conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento,
material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”.
Posteriormente, o próprio TCU ressalvou que a certidão expedida pelas escolas técnicas só
autoriza a averbação de tempo de serviço de aluno quando atestar que o estudante tenha
percebido parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros. No item
9.3 do Acórdão 2024/2005- Plenário, determinou à Secretaria Federal de Controle Interno que
orientasse as diversas escolas federais de ensino profissionalizante no sentido de que:

"9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em
documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas
pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração
percebida;

9.3.2. a simples percepção de auxílio financeiro ou em bens não é condição suficiente para
caracterizar a condição de aluno-aprendiz, uma vez que pode resultar da concessão de bolsas
de estudo ou de subsídios diversos concedidos aos alunos;

9.3.3. as certidões emitidas devem considerar apenas os períodos nos quais os alunos
efetivamente laboraram, ou seja, indevido o cômputo do período de férias escolares;

9.3.4. não se admite a existência de aluno-aprendiz para as séries iniciais anteriormente à
edição da Lei nº 3.552, de 16 de janeiro de 1959, a teor do art.4 º do Decreto-lei nº 8.590, de 8
de janeiro de 1946."

(Acórdão 2024/2005 - Ata 46/2005 - Sessão 23/11/2005 – Aprovação 30/11/2005 - Dou
01/12/2005)

Assim é que a correta interpretação da súmula 96 do TCU a partir da jurisprudência daquele
próprio órgão, indica a necessidade de que haja comprovação do “... labor do então estudante
na execução de encomendas recebidas pela escola...”; bem como que “a simples percepção de
auxílio financeiro ou em bens não é condição suficiente para caracterizar a condição de aluno-
aprendiz, uma vez que pode resultar da concessão de bolsas de estudo ou de subsídios
diversos concedidos aos alunos;”.

Logo, nada há a prover no recurso no que refere a esse período.
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II.C. Da petição de Evento 64 – PET1

Alega o autor em sua petição, acerca do cumprimento de tutela determinada na sentença pelo
INSS que: i. a DIB está fixada no dia incorreto; ii. houve incidência do fator previdenciário
sobre o cálculo do benefício; iii. o INSS considerou alguns valores de salário menores do que
consta no CNIS; e iv. não houve somatório adequado dos salários de contribuição das
atividades concomitantes.

Trata-se de alegações correlacionadas à execução provisória da sentença, visto que ainda não
houve trânsito em julgado.

A matéria deverá ser analisada pelo JEF de origem.

Registro que não há urgência na análise de tudo quanto se requereu, visto que o autor está
recebendo o benefício regularmente (a informação da APSADJ em evento 60 indica RMI de
R$ 2974,66, calculada na base de 100%  do salário-de-benefício). 

III – Dispositivo

Condeno o autor em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por
ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Verbas quanto ao INSS: sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.
Honorários devidos pela parte recorrente vencida (INSS), fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação (aplica-se a súmula 111 do STJ), com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000359264v6 e do código CRC a46ef78d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5000746-38.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: HELVIDIO ZIMERMAN (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas
após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade após a respectiva concessão. Alega o
recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma,
julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a
maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável
entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas
em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-RS, j.
18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000342765v2 e do código CRC 24e4f8a4.
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Informações adicionais da assinatura:
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RECURSO CÍVEL Nº 5017328-28.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAMILLA DOMINGOS BERSOT (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do
acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença
que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças financeiras decorrentes da
substituição da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária aplicável aos
valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS.

Alega o embargante que o acórdão deixou de se manifestar sobre os pontos
retratados na causa de pedir e nos pedidos da presente ação, bem como trouxe como único
fundamento o fato de haver vários indexadores para calcular a inflação, resultando índices
inflacionários diferenciados, o que torna praticamente impossível sustentar a existência de um
único critério para revelar a “inflação real”.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000384578v2 e do código CRC 5a95054f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5000954-22.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO BATISTA PINHEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-acidente). Em seu recurso, a
parte autora aduziu o que segue:

...   Desta forma, se mostra claro que as situações previstas no Anexo III possui unicamente
natureza exemplificativa.

Restando patente que o rol do anexo III do decreto 3.048/99 possui natureza unicamente
exemplificativa, vejamos que no presente caso, o Recorrente sofreu grave amputação parcial
do dedo indicador, de modo que possui clara redução de sua capacidade laboral.   ...

Doutos julgadores, o Recorrente sofreu grave acidente, perdendo praticamente todo o dedo
indicador da mão direita, de modo que resta claro a existência de redução da sua capacidade
laboral.

Basta analisarmos as fotos juntados aos autos para que se mostre clara a gravidade das lesões
sofridas pelo requerente e as sequelas existentes.   ...

Corroborando com todo o exposto, vejamos que a tabela da SUSEP
(http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor), utilizada
analogicamente, informa que a perda total do uso de qualquer falange (como é o caso dos
autos) equivale a perda de 1/3 do valor total de um dos dedos indicadores, ouseja, a perda do
requerente, de acordo com a tabela SUSEP, equivale a 5% de sua capacidade laboral.    ...

Vale reiterar, como dito durante toda a exordial, que o Recorrente sempre laborou em funções
braçais, que necessitam de uso contínuo das mãos, de modo que a amputação de parte do dedo
indicador causa ao Recorrente grande dificuldade para exercer suas atividades laborais.   ...

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"JOAO BATISTA PINHEIRO DO NASCIMENTO moveu ação pelo rito sumaríssimo em
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), a fim de obter  benefício
previdenciário por incapacidade.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 327



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 112/416

5000954-22.2019.4.02.5005 500000371583 .V10 JES10672© JES7027

DECIDO.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº. 8.213/91 e no art. 104 do Regulamento da
Previdência Social (Decreto nº. 3.048/99), consiste em um benefício previdenciário que é pago
mensalmente ao segurado como forma de indenização pela incapacidade ao trabalho, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultar em
sequelas definitivas que impliquem a redução da capacidade de trabalho que habitualmente
exercia.

In casu, o perito apresentou a seguinte conclusão: 

"Periciando apresenta sequela estética sem redução da capacidade para as atividades
habituais. Há ausência da falange distal do indicador direito. Não há incapacidade. A lesão
não se enquadra em nenhuma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto
3.048/1999."

Intimada para se manifestar, a parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial (Evento
19, PET1). Entrementes, referida objeção não merece prosperar.

Ainda que o rol do anexo III do Decreto nº 3.048/99 seja exemplificativo, o perito afirmou
peremptoriamente a ausência de redução da capacidade laboral, aduzindo que não há
sequelas que causam dispêndio de maior esforço na atividade laboral habitual.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo
prestado compromisso de bem desempenhar o encargo, merecendo a confiança do juiz, ou
seja, há presunção de legitimidade dos laudos oficiais em face dos laudos particulares.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se
observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza
técnica do exame.

Ausente um dos requisitos, a pretensão autoral não encontra guarida no ordenamento jurídico
pátrio

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

...

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Profissão: Não declinada na inicial, nem no recurso. Ao perito, declarou ser lavador de
roupas.                        

Data de nascimento:  25/10/1964                                
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Grau de escolaridade: oitavo ano do ensino fundamental

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95),
ante os termos do laudo pericial, enfático ao afirmar a ausência de redução da capacidade
laborativa.

Ressalte-se apenas, a propósito das razões recursais, que a tabela da SUSEP para cálculo de
indenização do seguro contratado em caso de invalidez permanente não se aplica em matéria
previdenciária.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371583v10 e do código CRC 9b47f517.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5009136-43.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VANILDA LACERDA MATHIAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

A autora é portadora de EPILEPSIA, ESPONDILODISCOPATIA DEGENERATIVA LOMBAR
MULTISSEGMENTAR, ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO, COMPONENTE PROTUSO
PÓSTERO-LATERAL DIREITO EM C5-C6 COMPRIMINDO ASSIMETRICAMENTE A FACE
VENTRAL DO SACO DURAL, COMPONENTES PROTUSOS FOCAIS PÓSTERO-
MEDIANOS EM C5-C7 E C7-D 1 TOCANDO ASSIMETRICAMENTE A FACE VENTRAL DO
SACO DURAL, ARTROSE IMTERAPOFISÁRIA, PERDA AUDITIVA. Ressalta a autora que
faz uso diário de vários medicamentos que causam efeitos colaterais fortíssimos, onde os
conceituados médicos explicam que não há mínimas condições de trabalho, conforme
documentos acostados. Salienta que a autora trabalha como empregada doméstica, e
constantemente seus sintomas a impedem de trabalhar, haja vista que possui limitações quanto
ao seu labor , vez que conforme constatou em perícia médica a mesma não pode realizar
movimentos inerentes a sua função. Não resta dúvida que a segurada está impossibilitada de
trabalhar possui doença degenerativa progressiva e com várias sequelas crônicas, e sem a
mínima condições de exercer quaisquer atividades laboral pois a doença que o acomete é
grave e evolutiva. Ressalta-se que a autora exerce atividade de sacoleira, atividade que na
qual exige atenção redobrada, haja vista que seus problemas cardíacos e neurológicos a
impedem de exercer tal função. A segurada se consultou com vários conceituados médicos
especialistas na área de cardiologia e neurologia, onde todos foram unânimes em declarar que
sua enfermidade é grave, evolutiva e irreversível; e que não há mínimas condições de retorno
ao trabalho sem prejuízo de sua saúde já debilitada, e sem possibilidade de reabilitação, o que
a torna permanentemente incapaz. Ora, os atestados médicos apresentados são suficientes
para afastar a conclusão equivocada do laudo pericial, porquanto a doença da autora lhe
causa sim incapacidade laborativa, preenchendo todos os requisitos que autorizam a
concessão do benefício de auxílio-doença/invalidez, porquanto não possui mais condições de
exercer seu labor. A perícia médica, veio a confirmar as alegações constantes na inicial, no
sentido de que a autora se encontra incapaz para o trabalho.  ....       Ora Exa, a autora teve
alterações e progressões nas suas enfermidades, conforme podemos observar em todos os
laudos médicos anexados nos autos, haja vista que suas enfermidades foram agravadas com o
tempo, sendo que a autora sempre laborou como empregada doméstica e hoje não mais
consegue em razão das suas enfermidades progredirem com o tempo, fazendo assim, jus ao
benefício.

II.        Fundamentação.
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1.Dados da parte autora.

Profissão:             doméstica (cf. inicial); faxineira (cf. laudo).

Data de nascimento:         28/2/1966                         

Grau de escolaridade:  "Ensino médio completo (associado a técnico em contabilidade)" - cf.
laudo.

2.  A autora porta epilepsia. Alega ter por função habitual a de empregada doméstica.

Em exame ocorrido em 20/4/18, o INSS indeferiu o benefício porque não reconheceu
incapacidade.

A perita do Juízo afirmo que, em face dos riscos decorrentes da epilepsia, a autora se encontra
incapaz desde os 17 anos. Eis a resposta:

10. É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa
data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano? 

Tendo em vista o diagnóstico de longa data (desde os 17 anos) e ausência de controle clínico
(mesmo em dose não máxima das medicações anticonvulsivantes) durante todo o período
(conforme laudo apresentado), pode-se afirmar que a autora nunca apresentou-se
absolutamente capaz de exercer as atividades de faxineira, uma vez dada a necessidade de
subir em alturas, utilizando-se de escadas, para realizar a limpeza completa e a exigência do
suporte de pesos durante o ato laborativo.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido por incapacidade preexistente à filiação.

Não obstante a perita tenha afirmado que a autora é incapaz desde 1983 (17 anos), a autora foi
contratada como "governanta" no período de 1/8/2004 a 30/5/2006 (cf. CTPS, ev.1-out2).

Nessa linha, consultei o CNIS e aferi que a autora tem as seguintes contribuições:

Empregada na empresa E. CARNEIRO, de 1/4/99 a 14/3/2000; e de 2/10/2000 a 02/2003;
empregada doméstica de 1/8/04 a 30/6/06; contribuinte individual de 1/7/06 a 30/4/07; de
1/5/2007 a 28/2/2018.

Há, aproximadamente, 5 anos de contribuições como segurada empregada, em 3 vínculos
distintos; e há mais de 11 anos de contribuições como segurada contribuinte individual. 

Se a autora laborou em tantas ocasiões diferentes, sendo contratada como empregada por 3
vezes; e recolhendo com contribuinte individual (provavelmeente em decorrência do alegado
labor como faxineira) por mais de 10 anos ininterruptos, é inviável acolher que a mesma
estaria incapaz desde 1983.

Nem a perícia do INSS afirmou isso. Aliás, a perícia do INSS afirmou que não haveria
incapacidade.

A DER é 20/4/18. Ante o indeferimento, a autora ajuizou esta ação em 23/8/18.
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A perícia judicial foi realizada no dia 16/1/19. Ante a incapacidade reconhecida na perícia
para a função habitual de faxineira, reconheço que a mesma estava configurada na DER e
afasto, por tudo quanto expus, a conclusão pericial de que haveria incapacidade desde 1983
para a função habitual (faxineira).

Pelos riscos narrados no laudo, há incapacidade definitiva para a função de doméstica e/ou
faxineira.

Fixo a DIB na DER.

A autora é elegível para reabilitação, visto que tem curso técnico de contabilidade. Logo, não
é o caso de fixar DCB, mas sim de encaminhá-la à reabilitação.

III.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o
INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA com DIB em 20/04/2018. 

Deverá o INSS encaminhar a autora para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional (TNU, Tema 177, tese 1); para tanto, a autora deverá aguardar
ser notificado pelo INSS; ficará ciente que o benefício poderá ser suspenso se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no artigo 101 da Lei 8213/91.

ANTECIPO A TUTELA. 

INTIME-SE A APSADJ para implantar o benefício em 30 dias.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371507v8 e do código CRC 5ea37267.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5017692-34.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HEMERSON PIUMBINI DOMINGOS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a: "... a
restabelecer o auxílio-doença NB 31/620.233.904-0 desde a cessação, em
9/11/2018, mantendo o pagamento do benefício até a conclusão do programa de reabilitação
profissional." A sentença também arbitrou "... multa de R$ 100,00 por dia útil civil (com ou
sem expediente judiciário) com base no art. 537 do CPC. A incidência da multa começa a
partir do dia seguinte ao término do prazo assinalado para cumprimento pela APSADJ."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

2.1 DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REABILITAR O AUTOR PARA CESSAÇÃO
FUTURA DO BENEFÍCIO – AFRONTA À ATUAL LEGISLAÇÃO E RECENTE
ENTENDIMENTO DA TNU ...   Portanto, requer-se a reforma da sentença para afastar a
exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do
benefício, possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade pela INSS e a
cessação administrativa em caso de INSS constatar que não há patologia incapacitante, ou
que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa para sua atividade habitual ou para
outro trabalho, independentemente de processo de reabilitação profissional.

2.2 DA MULTA IMPOSTA - NÃO JUSTIFICATIVA DE PENALIDADE SE A
AUTARQUIA SEQUER FOI INTIMADA E NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA. Com
efeito, a sentença deve ser reformada no que tange à multa fixada. O Juízo antecipou os efeitos
da tutela para determinar ao INSS a concessão/restabelecimento do benefício por
incapacidade com fixação de multa por dia de atraso. ...  Neste diapasão, é de se requerer
seja reformada a r. sentença no sentido de afastar a multa cominada, eis que, como
demonstrado, não houve resistência da Autarquia que justifique sua fixação, ou, assim não
entendendo, a redução da diária com a fixação de um limite dentro da razoabilidade.

II.        Fundamentação.

1.   Dados da parte autora.

Profissão:      motorista

Patologia: visão monocular                      

Data de nascimento:  27/1/1979                                
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Grau de escolaridade: ?

2. TEMA 177.

A sentença reconheceu incapacidade definitiva e parcial e entendeu não ser o caso de aplicar-
se a súmula 47 da TNU; e condenou o réu a pagar o benefício de auxílio-doença até a
conclusão da reabilitação:

O caso deve ser reconduzido à tese fixada pela TNU no tema 177, cujo precedente (ementa do
Pedilef 0506698-72.2015.4.05.8500/SE) foi transcrito no recurso.

Eis a tese fixada no julgamento do Tema 177:

 
 

Questão submetida a
julgamento

Saber se a decisão judicial de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença
também pode determinar a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional
ou se tal ato se insere no âmbito da discricionariedade do INSS (arts. 62 e 89, ambos da
Lei n. 8.213/1991).

Tese firmada 1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o
encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise
administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como
premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e
permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das
circunstâncias fáticas após a sentença.

Processo Decisão de
afetação

Relator (a) Julgado em Acórdão
publicado em

Trânsito em
julgado

0506698-
72.2015.4.05.8500/SE

29/05/2018 Juíza Federal
Isadora Segalla
Afanasieff

21/02/2019 26/02/2019 10/06/2019

       

 Tal qual fixada no item 2 da tese firmada, o INSS está vinculado a esse premissa, já que ela
não foi objeto de questionamento recursal (ressalva-se a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas APÓS a sentença, tal qual consta no item 2 da tese;
isso pode ser apurado em perícia administrativa a ocorrer em data futura).

Contudo, não cabe obrigar o INSS a reabilitar e condicionar o pagamento do benefício ao
término da reabilitação, tal qual fez a sentença.

O autor deverá ser encaminhado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, tal qual fixado no item 1 da tese firmada no Tema 177.

Nesse ponto, o recurso deve ser provido.

3.  Multa.
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https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=771551212509509910726425324629&evento=771551212509509910726427242728&key=bb512373d13f552ac11f1b6c6ad5fd3ca2be72266fa9816967391ee4869cc185&hash=cca9de9edcb90e4bcdfbfcf2ee8a17c2


20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 119/416

5017692-34.2018.4.02.5001 500000371461 .V5 JES10672© JES7027

A sentença também arbitrou "... multa de R$ 100,00 por dia útil civil (com ou sem expediente
judiciário) com base no art. 537 do CPC. A incidência da multa começa a partir do dia
seguinte ao término do prazo assinalado para cumprimento pela APSADJ."

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

O prazo concedido pela sentença para a implantação do benefício (30 dias) e o valor fixado
por dia de atraso (R$ 100,00) estão de acordo com os parâmetros fixados por esta 1ª TR-ES
em vários julgados em que essa matéria foi ventilada (v.g.: Recursos n. 5002910-
19.2018.4.02.5002, n. 5003465-36.2018.4.02.5002 e n. 015681-98.2017.4.02.5051/01).

Nesse ponto, nada há a reparar na sentença.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para:

(i) excluir a obrigação de o INSS reabilitar o autor; e, portanto, excluir a obrigação de
manter o pagamento do benefício até a conclusão da reabilitação;

(ii) encaminhar o autor para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional (TNU, Tema 177, tese 1); para tanto, o autor deverá aguardar ser notificado
pelo INSS; ficará ciente que o benefício poderá ser suspenso se ocorrer alguma das
hipóteses previstas no artigo 101 da Lei 8213/91.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371461v5 e do código CRC 4513c27f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5007103-80.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIA NONATO SARAIVA DE SOUSA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO
CONHECIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
"... conceder o auxílio-doença  NB 31/623.393.698-9 desde 2/6/2018,  mantendo o pagamento
do benefício até a conclusão do programa de reabilitação profissional." (ev.60).

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. 

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Conforme apontado na petição inicial, o lúpus é uma doença inflamatória autoimune que pode
afetar a pele, rins, cérebro e outros órgãos, não podendo assim ficar exposta a luz solar, tendo
dificuldade para respirar e desconforto que geram ansiedade e mal-estar em decorrência da
doença recorrente. Em perícia judicial, o perito confirmou ser a recorrente portadora de
Lúpus Eritematoso Sistêmico (quesito 3), e atividade habitual, o de atendente de buffet
(quesito 6). No quesito 7, o perito afirma que a autora tem aptidão física e mental para exercer
sua atividade habitual, destacando que: ...

No quesito 8, o perito confirma que a autora possui limitação para “esforço físico
moderado/intenso, bem como exposição solar e temperaturas extremas (frio ou calor)”. Por
fim, destaca que a autora não possui incapacidade laborativa. Em sentença, o MM Juiz
entendeu destacar o laudo do assistente técnico, bem como acolher in totum o laudo pericial
judicial, assim, julgando a demanda totalmente improcedente. Nesse sentido, inconformada, a
autora apresenta recurso com o intuito de ver a sentença modificada.  ...

CONCLUSÃO A recorrente apresenta incapacidade laborativa e necessita de tratamento
médico (público) que é extremamente difícil no Brasil. Por outro lado, apesar do perito
judicial aceitar o encargo, apresentar um laudo sem qualquer interesse na causa, a conclusão
mais adequada, a priori, seria afastar a autora por um período para reavaliação de seu
quadro. 

DOS PEDIDOS Dessa forma, requer: a) O deferimento da assistência judiciária gratuita em
prol da Recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas deste Recurso; b) Que
seja o presente recurso conhecido e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral
provimento para reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral de
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restabelecimento do auxílio-doença, com reavaliação após 06 (seis) meses da implantação do
benefício; c) Caso não seja suficiente para o julgamento da lide, que seja deferido nova
perícia, com perito distinto, a fim de atestar a incapacidade da autora.

II.        Fundamentação.

O recurso não se refere ao caso concreto. Vejamos.

No recurso, afirma-se que o perito detectara ser a autora portadora de lupus eritematoso
sistêmico (ev.71, pág.2).

Houve duas perícias. Uma detectou que a autora porta "síndrome epiléptica" (ev.14); a outra
perícia detectou "Transtorno de somatização" (ev.49).

Nota-se que nenhuma correlação há com a doença referida no recurso.

Para além disso, o recurso afirma que a sentença julgou improcedente o pedido (ev.71, pág.3).

Ocorre que a sentença condenou o INSS a "... conceder o auxílio-doença  NB
31/623.393.698-9 desde 2/6/2018,  mantendo o pagamento do benefício até a conclusão do
programa de reabilitação profissional." (evento 60).

O recurso tem razões totalmente dissociadas da sentença, de modo que não deve ser
conhecido.

III.      Conclusão.

NÃO CONHEÇO do recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371567v4 e do código CRC 3c8dab32.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5003625-64.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO JOSE MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade, por ausência da qualidade de segurado
(reconheceu-se a incapacidade).

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

O Recorrente é pessoa extremamente humilde e de pouca instrução. Sempre laborou exercendo
atividade que requer emprego de força física, como oficial pleno, carpinteiro e pedreiro.
Sempre residiu em áreas mais simplórias, sem muita assistência e informação. Pois bem, a
instrução probatória comprova que em Março de 2005 o Recorrente sofreu um ACIDENTE DE
TRABALHO, tendo o menisco do joelho sido atingido. Conforme informações da própria
Autarquia Re, nos laudos do Sistema SABI (Evento n.° 25), o mesmo necessitava de
intervenção cirúrgica que só fora realizada no ano seguinte. História: Exame Físico: paciente
teve acidente de trabalho , trouxe cat de reabertura emitida pela empresa , trouxe laudo de
ortopedista CRM 5047 que refere indicação imediata de artroscopia devido lesão de menisco
medial esquerdo . Está tendo dificuldade para realizar a cirurgia porque o horpital dório silva
está sem aparelhagem própria no momento. IMAGINE, EXCELÊNCIAS, UMA PESSOA
ATIVA PERMANECER COM DORE NO JOELHO POR 01 (UM) ANO AGUARDANDO
CIRURGIA. Pois bem, foi o que ocorreu com o Recorrente, infelizmente. Após a intervenção
cirúrgica, o mesmo não teve o restabelecimento necessário e permaneceu com dores no joelho,
com o passar do tem, passou a ganhar peso e ter inchaços no pé. Conforme laudos acostados
o mesmo precisaria submeter-se a nova intervenção cirúrgica, em virtude de rompimento
ligamentar. Posteriormente fora diagnosticado também com gonartrose. Com o passar dos
anos as queixas foram aumentando, o que demonstra e comprova a progressão da doença. Já
em 2011 a última perícia médica afirma o seguinte: 

História: Exame Físico: Segurado com quadro de gonartrose importante em joelho
esquerdo com evolução desde o início de 2010 e traz laudo de ortopedista-CRM 7729 de
20/07/2011 referindo que o paciente está em avaliação para colocação de prótese.
Exame Físico: Segurado com quadro de gonartrose importante em joelho esquerdo com
evolução desde o início de 2010 e traz laudo de ortopedista-CRM 7729 de 20/07/2011
referindo que o paciente está em avaliação para colocação de prótese. redução
importante da função em joelho esquerdo, com crepitações e limitação funcional em
flexoextensão e em rotação lateral e medial. 
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Ocorre que 04 meses após a referida perícia, o benefício do Recorrente foi cessado. Ora, como
um indivíduo obeso, com doença em joelho e gonartrose, em acompanhamento e afastado da
atividade laborativa há 06 (seis) anos, recupera sua capacidade laborativa em 04 (quatro)
meses? A situação acima beira ao absurdo Excelência. Contudo, conforme já mencionado, o
Recorrente, pessoa simples e humilde, obeso, com dores, cansado de MENDIGAR cuidados à
sua saúde pelo SUS e, seus direitos previdenciários junto a Autarquia Ré, retorna ao seu
emprego. Porém, 04 (quatro) meses depois o mesmo é demitido sem justa causa e, até a
presente data não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. Assim, conforme CNIS
acostado pela Autarquia Ré o Autor gozou dos seguintes benefícios: - auxílio doença
acidentário de 03/04/2005 a 18/01/2009; - auxílio doença acidentário de 16/02/2010 a
30/06/2010; - auxílio doença comum de 15/10/2010 a 22/05/2011; e, - auxílio doença comum
de 30/06/2011 a 15/12/2011. Excelências, uma pessoa doente, obesa, cansada de lutar por seus
direitos, se deu por vencido! Sabe-se que não é o único. Quem pode condená-lo, após 06 (seis)
longos anos de tratamentos e intervenções cirúrgicas, esperas intermináveis na fila do SUS,
sem alcanças melhoras, muito ao contrário, vislumbrando o agravamento da doença, desiste!
Foi o que ocorreu no presente caso. Igualmente após incansáveis perícias médicas,
documentos com provas cabais do agravamento da doença e incapacidade laborativa, tem
benefício indeferido pelo perito administrativo. O Recorrente, já estava sem esperança. Tais
fatos, aliados a falta de conhecimento, deixou-o parado, inerte, por mais de 05 (cinco) anos.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...    Na ação em tela, a parte autora busca o restabelecimento do benefício auxílio-doença e
sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que possui
doenças que a impossibilitam de exercer atividades laborativas.

Recebeu o auxílio-doença pelo período de 30/06/2011 a 15/12/2011, no entanto, teve seu
benefício cessado em razão da não constatação da incapacidade para o trabalho ou atividade
habitual (Evento 1, INDEFERIMENTO8).

...

In casu, realizada perícia com médico ortopedista em 10/08/2018 (Evento 16, LAUDO1), foi
constatado que o autor é portador de gonartrose dos joelhos, com tratamento cirúrgico de
meniscectomia artroscópica do joelho esquerdo em 2006, estando incapaz de exercer sua
atividade habitual de oficial de obras por tempo indefinido.

O perito asseverou que o requerente apresenta incapacidade para executar atividades que
demandem esforço físico ou sobrecarga nos membros inferiores e, também, ortostatismo por
tempo prolongado ou deambulação por longas distâncias ou terrenos irregulares.

Quanto à data de início, o médico concluiu que não há possibilidade de se estimar ao certo
quando a incapacidade para o trabalho se instalou, sendo, contudo, possível afirmar que ela
existe há pelo menos doze meses.

Pois bem.

Conforme já exposado no Despacho do Evento 31, o autor recebeu o auxílio-doença pelo
período de 30/06/2011 a 15/12/2011. Ademais, teve seu último vínculo empregatício encerrado
em 04/2012, o que, em tese, lhe garantiria a qualidade de segurado somente até 15/06/2013
(art. 15 da Lei 8.213/91).

Nesse contexto, com o intuito de se avaliar todos os requisitos necessários para a concessão
do auxílio-doença, o expert do Juízo foi intimado para complementar o laudo pericial, e na
ocasião foi categórico em afirmar que não há comprovação documental de que o periciado

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 331



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 124/416

5003625-64.2018.4.02.5001 500000371413 .V9 JES10672© JES7027

esteve incapaz de trabalhar entre 2011 e 2018, não se podendo afirmar que ele encontrava-se
nesta situação de agravo sintomático ou incapacitado durante a totalidade dos períodos
questionados (desde a cessação do auxílio-doença em 15/12/2011 ou desde 15/06/2013 – data
anterior à perda da qualidade de segurado). Vejamos os quesitos 4 e 5 do laudo do Evento 35:

4. É possível afirmar que a parte autora teve um agravamento em seu estado de saúde desde
2011?

Sim, é possível afirmar que no momento da avaliação pericial foi identificado o agravamento
sintomático de uma patologia crônica. Entretanto, como não há comprovação documental
entre 2011 e 2018, não se pode afirmar que o mesmo encontrava-se nesta situação de agravo
sintomático ou incapacitado durante a totalidade deste período.

5. Os laudos apresentados pelo autor permitem concluir que ele se encontra incapaz de
trabalhar desde a cessação o auxílio-doença, em 15/12/2011? Ou desde 15/06/2013 (data
limite para a manutenção da qualidade de segurado)?

Não. Como não há comprovação documental entre 2011 e 2018, não se pode afirmar que o
mesmo encontrava-se nesta situação de agravo sintomático ou incapacitado durante a
totalidade deste período.

Nesse caso, sendo certo que não existe comprovação da existência de incapacidade laborativa
após a cessação do auxílio-doença em 15/12/2011 ou antes da perda da qualidade de segurado
do autor, em 16/06/2013, nada resta a este Juízo, senão, afastar in totum a pretensão autoral,
em razão da não comprovação de todos os requisitos legais.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

DATA DE NASCIMENTO : 17/11/1964 

ESCOLARIDADE : ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

PROFISSÃO : OFICIAL DE OBRAS

2.  A incapacidade restou comprovada pelo laudo pericial. A perícia foi realizada em 10/8/18;
o perito não conseguiu fixar a DII, mas afirmou que ela se instalara há "pelo menos 12
meses"; ou seja: em agosto de 2017 havia incapacidade.

O pedido foi julgado improcedente porque o autor perdera a qualidade de segurado após a
cessação do último benefício (15/12/11).

A ação pede a concessão do benefício desde a referida cessação. A ação foi proposta em
30/5/18.
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A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017.

Ocorre que o ato de cessação se deu em 2011, quando vigia a denominada "alta programada",
que não era prevista em lei - a lei só surgiu em 2017 - mas em regulamento.

A jurisprudência pacificou-se no sentido de que tal disposição regularmentar é ilegal. 

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRA PARA O CANCELAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ALTA PROGRAMADA. ALTERAÇÃO DO
REGULAMENTO CONTRÁRIA AO ART. 62 DA LEI N. 8.213/91. ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM
CONTRADITÓRIO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença. II - O Decreto
n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para
acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-
doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é
cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". III - O
referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir
capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. IV - A referida alteração no RPS foi
considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n.
8.213/91, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja
considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante
procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp n. 1.546.769/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 3/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.049.440/MT, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. V -
Recurso especial provido para obstar o cancelamento automático do auxílio-doença, sem
prévio procedimento administrativo. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1717405
2017.03.34094-0, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/12/2018
..DTPB:.)

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
POR ALTA PROGRAMADA – PATOLOGIA INCAPACITANTE RECONHECIDA NA VIA
JUDICIAL IDÊNTICA A QUE ENSEJOU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA COM CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA INCAPACIDADE PRÉ-
DEFINIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PRESUMIDA PELA FIXAÇÃO
DA DENOMINADA ALTA PROGRAMADA – PRECEDENTES DESTA C. TNU –
INCIDÊNCIA DA QO N° 13 - INCIDENTE NÃO CONHECIDO  1. Trata-se, em suma, de
pedido de uniformização interposto pela Autarquia Previdenciária em que sustenta que a alta
programada do benefício previdenciário na via administrativa não possui qualquer ilegalidade
e, entendendo o segurado pela manutenção das condições incapacitantes deve valer-se de
novo pedido, para prorrogação do benefício. Como paradigma juntou aos autos o acórdão:
2010.70.50.013272-7 – TRPR. O incidente foi admitido na origem. 2. O incidente de
uniformização ora proposto pelo INSS não merece ser conhecido na medida em que o acórdão
recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta C. TNU. Não obstante a
necessidade de negativa na via administrativa em se tratando de benefícios previdenciários, o
fato é que a orientação jurisprudencial desta Colenda Turma Uniformizadora já vem se
firmando no sentido de que a alta programada do benefício previdenciário, cuja data é
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estimada por Médico dos quadros do INSS, nada mais é que a própria negativa do direito do
recorrente, e que, comprovado na via judicial que a patologia incapacitante é a mesma que
motivou o benefício originário, faz jus o segurado ao recebimento do benefício, desde a
indevida cessação na esfera administrativa. É o que, por exemplo, restou assentado no
PEDILEF 05017578320134058101, de relatoria do eminente colega e amigo Juiz Federal
Douglas Camarinha Gonzales, publicado no DOU de 09/10/2015, verbis: ...   8. No caso dos
autos, na esteira do entendimento consolidado do STF, tratando-se de pedido de
restabelecimento de benefício de auxílio-doença cessado em razão de alta programada,
desnecessário o prévio ingresso do pedido na esfera administrativa, haja vista que a alta
programada já é, por si só, uma resposta da Administração no sentido de que em
determinada data o fato gerador do benefício, qual seja, a incapacidade, não mais
existirá. 9. A rigor, dada a alta programada do benefício estipulado pelo próprio INSS, tem-
se como configurada a resistência à pretensão da parte autora, de sorte que a exigência de
prévio requerimento administrativo para discutir o assunto é medida contraproducente e já
atingida pela preclusão lógica.  10. Incidente conhecido e parcialmente provido para, nos
termos do RE nº 632.240/MG, (i) afirmar a tese de que, em se tratando de restabelecimento de
benefício por incapacidade cessado em virtude de alta programada, desnecessário o prévio
requerimento administrativo de prorrogação do mesmo (ii) anular o acórdão e determinar o
retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado segundo a premissa
ora fixada, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da TNU. Nesta senda, incide na hipótese a
Questão de Ordem n° 13 desta TNU que dispõe que “Não cabe Pedido de Uniformização,
quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”. 3. Ante o
exposto, NÃO CONHEÇO do presente Pedido de Uniformização de Jurisprudência. É COMO
VOTO (TNU – PEDILEF 00000182020104019340. Fonte da publicação: DOU 23/03/2017
PÁG. 84/233)

No caso concreto, a patologia incapacitante detectada pelo perito do Juízo é a mesma que
motivou a concessão do benefício por incapacidade por vários anos, até dezembro de 2011,
quando foi cessado por alta programada.

Registre-se que a última evidência da perícia administrativa do INSS foi no sentido da
incapacidade laborativa do autor, como se depreende dos laudos juntados aos autos.

Logo, o ato de cessação do benefício, por alta programada, foi ilegal.

Conforme informa o CNIS juntado aos autos, o autor não laborou desde a DCB; como tivera
vários vínculos laborais anteriores, é plausível a argumentação lançada no sentido de que
estivera incapaz no período.

Registre-se que o autor apresenta quadro severo de gonartrose nos joelhos; tem histórico
laboral em atividades pesadas (oficial de obras e construção civil em geral); tem quadro de
obesidade mórbida (146 kg e 1,65 m).

Embora o perito tenha sido enfático ao afirmar que não há como ele concluir que houvera
incapacidade desde 2011 (quando da cessação - ev.35, n. 4), o fato de o ato de cessação ter
sido, por si, ilegal; aliado à evidência de que não houve recontratação do autor no período; e
à evidência de que o perito, examinando o autor em 10/8/18, concluiu que havia incapacidade
há ao menos 12 meses (ou seja, um período suficientemente longo); são eventos que,
concatenados, impõem o julgamento pela procedência do pedido.

Deve ser observada a prescrição quinquenal.
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Considerando que o perito afirmou que a incapacidade é de duração indefinida (evento 16, n.
13), o autor deve ser aposentado por invalidez, com DIB na data da perícia judicial, 10/8/18.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o INSS a
RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA cessado em 15/12/2011 (NB 5468391283), bem
como pagar-lhe as parcelas pretéritas, EXCETO as anteriores a 30/5/2013, que foram
atingidas pela prescrição (súmula 85, STJ); CONDENO o réu a CONVERTER tal benefício
em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com DIB em 10/8/2018.

ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, para determinar ao INSS
que IMPLEMENTE o benefício no prazo de trinta (30) dias; a contar da intimação deste
acórdão.

INTIME-SE A APSDJ.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371413v9 e do código CRC 21bee81b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5001968-72.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADILSON PINHEIRO AMARAL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

1. DOS FATOS O recorrente ajuizou demanda em face do INSS, para que fosse concedido o
benefício previdenciário de auxílio-doença, com recebimento dos valores devidos desde o
requerimento administrativo, realizado em 28/11/2017, que lhe foi negado sob o fundamento
de não ter sido constatada a incapacidade para ou trabalho ou para atividade habitual.
Dentre as enfermidades, destacou-se na exordial a presença de CID 10 C15 = NEOPLASIA
MALIGNA DO ESÔFAGO, comprovada por laudo médico, e que, por ventura, lhe incapacita
de exercer suas atividades laborativas como inspetor prisional. A sentença julgou
improcedentes os pedidos autorais, com base no laudo pericial emitido na data de 14/01/2019,
sob o fundamento de o autor, ora recorrente, não ter preenchido o requisito da incapacidade
para o trabalho ou para a vida habitual. Indignado, vem o autor, ora recorrente, apresentar
suas razões recursais, visando obter a reforma da decisão em questão.

2. DOS FUNDAMENTOS Conforme já relatado inicialmente e comprovado por meio dos
laudos e exames, a parte recorrente foi diagnosticada com câncer no esôfago e, desde então,
vem enfrentado tratamento oncológico, sendo submetido a sessões de quimioterapia e
radioterapia. Dessa forma o recorrente se submeteu a perícia médica com o Dr. RENATO
MACHADO JUNIOR, CRM-ES 1701, oncologista, que, embora considere o recorrente capaz,
o perito reconheceu o quadro de doenças oncológicas. Todavia, o perito atestou que a parte
recorrente não apresenta sintomas que impeçam o autor de exercer as suas atividades
laborais. Ocorre, Vossa Excelência, que o recorrente possuiu neoplasia maligna que o
impossibilitou de ter uma vida habitual normal, quem diga então exercer atividades laborais,
de modo que esse possui uma grande dificuldade para se alimentar, sequelas da doença,
apresentando um grave quadro de desnutrição, conforme laudo médico e dados colhidos pelo
próprio perito. 

...

Ora, Excelências, um senhor de 51 anos, apresentando grave estado de desnutrição,
decorrente da dificuldade de se alimentar em razão da neoplasia maligna a que foi acometido
não possui condições de laborar como ajudante de lavador de automóveis. Não é normal um
homem saudável estar nas condições do autor, pesando apenas 48 kg. A atividade em questão
exige grande esforço físico por parte do autor, estando esse totalmente impossibilitado como o
próprio médico da empresa a que estava vinculado, relatou:
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...

Desse modo, como mostra o exame realizado pelo médico do trabalho, o autor tentou retornar
a sua atividade laborativa, no entanto, não obteve êxito em razão de todas as suas limitações.
Mister ressaltar que o parecer do médico perito não é única fonte para cognição do juízo,
sendo de fundamental importância a análise dos demais laudos anexos aos autos, bem como
as condições socioeconômicas. Ademais, seu quadro de saúde deve ser analisado de forma
CONJUNTA, COMO UM TODO, e não apenas em diagnósticos isolados, visto que a soma de
todos os sintomas constituem o seu real quadro de saúde, e, consequentemente, sua
incapacidade laborativa. Pautando-se, novamente, na análise das suas circunstâncias pessoais
(51 anos de idade, pouco grau de instrução, não tendo completado nem o ensino fundamental,
pesando apenas 48 kg), verifica-se que certamente a obtenção de trabalho pelo recorrente
encontra-se extremamente prejudicada, uma vez que o mesmo não possui condições reais
físicas de exercer as atividades profissionais compatíveis com o seu estado clínico, o que o
impede de dispor de meios para ter uma subsistência com o mínimo de dignidade e para
custear seu tratamento médico.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"... 

I.I - Da incapacidade laboral

O laudo pericial produzido por médico oncologista, apresentado no evento 18, aponta no
sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial esclarece que a
limitação se deu em 02/04/2015 com o diagnóstico da neoplasia maligna de esôfago, foi
submetido a tratamento radioquimioterápico e em 25/10/2016 segundo laudo histopatológico.
Ausência de sinais histológicos para neoplasia. Ao exame pericial se apresentou recuperado e
apto, sem sinais, sintomas ou exames que comprovem doença em atividade. Aduziu
que 30/09/2017 (cessação do beneficio), já estaria recuperado do tratamento instituído e sem
lesão em atividade. O tratamento radioquimioterápico foi efetuado em 2015.

Ao exame físico, o perito constatou que a parte autora encontra-se em bom estado geral,
lúcido e orientado, sem déficit motor, deambula sem ajuda de terceiros ou muletas, sem atrofia
muscular em membros inferiores e sem alterações em reflexos de membros inferiores. Desta
forma, opina o expert pela inexistência de incapacidade laboral.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado
possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-
se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado somente terá direito ao
benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que
impeça o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial
foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a realização da perícia
judicial.

Vale dizer, por oportuno, que os atestados médicos apresentados se equiparam a mero parecer
de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões entre estes e o laudo do
perito do juízo deve ser resolvida em favor do último. Nesse sentido, leia-se o Enunciado nº 08
da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido
pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.
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É evidente que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova que vier a ser produzida nos
autos. O juiz pode valorar cada prova de acordo com seu convencimento pessoal, podendo,
inclusive, desconsiderar o laudo médico pericial.

Entretanto, essa atitude somente terá legitimidade quando se opuser ao laudo pericial todo um
arcabouço probatório capaz de indicar a incapacidade laboral do paciente, o que não restou
demonstrado nos autos.

I.II - Da qualidade de segurado

Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de
segurado e à carência.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I
do CPC/2015.

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 04/01/1969

Escolaridade: 3ª Série

Formação técnico profissional: Lavador de caminhões (cf. laudo); servente no setor de
"britagem e rebritagem" (cf. A.S.O., ev.1-anexo2, pág.32).

2.  O autor foi diagnosticado com câncer no esôfago em 2015.

Exerce trabalho pesado (servente em empresa de mineração).

A perita do Juízo detectou que o autor estava pesando 48 kg, com 1,60 de altura, indicando o
IMC 18.8 em 14/1/19 (data da perícia).

O médico assistente,  em 27/2/18, afirmou que, embora o tratamento radioterápico e
quimioterápico já houvesse sido realizado e a doença estava em controle clínico, o autor
estava com "... estado nutricional precário com desnutrição que o impede de trabalhar" (ev.1-
anexo2, p.31). Isso é factível, visto que o autor porta câncer no esôfato e relatou dificuldade
para deglutir (cf. laudo, ev.18, n. 5, 'a').

No retorno ao trabalho, foi considerado inapto em 31/1/18 (ASO, ev.1-an.2, p. 32).
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Em 6/2/18, o médico do trabalho elaborou laudo dirigido ao INSS, relatando peso de 50 kg
(1,60 m.), IMC de 19 kg/m2, qualificado como "emagrecimento expressivo"; concluiu que
"resta claro.... se encontra incapacitado para o exercício de quaisquer atividades
laborativas,...".

Quando da perícia, o peso do autor encontrava-se abaixo do que o apurado em 6/2/18 (reduziu
de 50 para 48 kg).

O IMC normal pode apresentar variação de 18,5 até 24,9 kg/m2. Ocorre que a adequação
do critério estatístico deve ser apurada em cada caso particular. 

Houve dois médicos assistentes - o oncologista que acompanha o autor e um médico do
trabalho - que afirmaram que o autor portava "emagrecimento expressivo" e "estado
nutricional precário"; disso se infere que o peso normal do autor é razoavelmente superior ao
que foi apurado. 

Se o trabalho desempenhado pelo autor não fosse braçal, mas intelectual, não haveria
impedimento algum para o retorno ao trabalho.

Contudo, o autor é servente em setor de "britagem e rebritagem" numa empresa de
mineração (cf. A.S.O., ev.1-anexo2, pág.32), tendo estudado apenas até a 3ª série (cf. laudo).
Logo, é evidente que desempenha trabalho braçal. 

Desse modo, considerando a precariedade do estado nutricional afirmada por dois médicos
distintos e o fato de o trabalho habitual ser braçal, há incapacidade.

DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência
das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a
matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem
os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º
13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses
casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o
segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica."

À luz do que decidiu a TNU no julgado acima transcrito, é necessário fixar DCB.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 332



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 132/416

5001968-72.2018.4.02.5006 500000371455 .V7 JES10672© JES7027

A DCB deve ser fixada em prazo de 60 dias a contar desse julgamento.

Caso o autor ainda se considere incapaz, deverá pedir a prorrogação do benefício.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o INSS a
RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA NB 6220482348 desde a cessação; e pagá-lo
com DCB fixada em 12/01/2020.

ANTECIPO a tutela. INTIME-SE a APSADJ para prover à implantação do benefício
em 30 dias.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371455v7 e do código CRC 504aabe9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5001576-44.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ILDETE OLIVEIRA WANDEL REI FIGUEIREDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A requerente é TRABALHADORA RURAL e é portadora de VARIZES DOS MEMBROS
INFERIORES (CID 10 – I83), o que obriga a autora a realizar acompanhamento médico há
vários anos. Desse modo, em 17.11.2015, requereu e lhe fora concedido administrativamente o
benefício previdenciário de Auxílio-Doença a partir de (NB 6125418956), tendo o INSS
indeferido a prorrogação do pagamento do aludido benefício a partir de 21 de janeiro de
2016. Ante o indeferimento do pedido de prorrogação do citado benefício (NB 6125418956), a
Autora ajuizou uma ação judicial em face do Requerido, cadastrada sob o nº 0023831-
02.2016.4.02.5052, tendo então sido determinada a realização de PERÍCIA MÉDICA por este
r. juízo, onde o Ilustre Perito consignou que:  ...   Em cumprimento a r. sentença, o INSS
implantou o benefício por incapacidade a autora tombado sob o nº. 612.541.895-6, com DIB
em 17.11.2015. No entanto, sem qualquer reabilitação profissional ou prévia comunicação ou
sem ter havido qualquer mudança no seu estado de saúde, e, portanto, na situação fática que
envolve a presente demanda, eis que a autora não possui quaisquer condições físicas que lhe
permitam assumir responsabilidades, e nem a desenvolver atividades laborais de trabalhadora
rural que demandam intenso esforço físico, conforme laudo médico atualizado em anexo, a
Autora teve seu benefício por incapacidade cessado desmotivadamente a partir de
18.08.2017. 

...

Assim, ajuizou nova ação judicial. Por conseguinte, na perícia médica que foi determinada por
este respeitado juiz, a perita designada apresentou laudo (EVENTO 19 LAUDO1), em que não
se atentou para as especificidades do caso em tela, e suas peculiaridades, uma vez que não
analisou atentamente a doença relacionando-a com a atividade desenvolvida pela autora,
estando assim, o referido laudo GENÉRICO, INCONGRUENTE, CONTRADITÓRIO E
LACÔNICO. Ato contínuo o r. juiz (a) prolatou sentença IMPROCEDENTE (Evento 31), sob
fundamento de que não fora constatada pela perícia médica a incapacidade laborativa para as
suas atividades habituais de trabalhadora rural, verificando-se contrariedade com o julgado
anterior do mesmo juízo, que já havia considerado a autora incapacitada em definitivo para
suas atividades habituais, e determinando ao INSS que implantasse o benefício de
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ATÉ A DEVIDA REABILITAÇÃO. Assim, a r. sentença
deverá ser reformada, pois a realidade vivenciada pela Autora, comprovada nos autos,
demonstra que os fatos ocorrem de forma diversa. 

2. DA DATA DE INCAPACIDADE DA AUTORA 

A Recorrente é portadora de insuficiência venosa periférica com múltiplas cirurgias está em
definitivo incapacitada para o exercício das atividades como trabalhadora rural, não podendo
exercer aquelas desprovidas do exercício de deambular e posturas estáticas por longos
períodos, pois vêm se agravando continuamente e impossibilitando e não possuindo quaisquer
condições físicas que lhe permitam desenvolver atividades laborais. MUITO PELO
CONTRÁRIO, DESTACA-SE QUE, AO PASSAR DOS ANOS, A SAÚDE DA AUTORA SÓ TEM
PIORADO! SENDO ASSIM, TAL DECISÃO NÃO SE COADUNA COM A REALIDADE DOS
FATOS, VISTO QUE ESTA É TRABALHADORA RURAL, E PARA O EXERCÍCIO DE SUAS
ATIVIDADES RURAIS, QUE SE FAZEM INDISPENSÁVEIS À SUA SOBREVIVÊNCIA, BEM
COMO DE SUA FAMÍLIA, NECESSITA DA PLENITUDE DE SUA SAÚDE FÍSICA.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Vistos, etc.

Dispensado o relatório (art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001).

Cuidam os autos de Ação Previdenciária proposta por ILDETE OLIVEIRA WANDEL REI
FIGUEIREDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
objetivando o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença.

A parte autora tem 49 anos e é trabalhadora rural.

Para a concessão do auxílio-doença, é fundamental a comprovação de incapacidade para a
atividade laboral habitual do segurado, desde que cumprido, quando for o caso, o período de
carência legal, conforme previsto no art. 60 da Lei 8.213/91:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do
afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da
incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Quanto ao requisito fático, a perícia médica judicial constatou que a autora apresenta varizes
de membros inferiores sem úlcera ou inflamação. No entanto, concluiu que esta se encontra
capaz para o exercício de sua atividade laboral habitual (Evento 19, LAUDO 1).

O juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo formar sua convicção com
base em outras circunstâncias ou fatos comprovados. Contudo, o laudo pericial constante dos
autos, além de representar um importante elemento de convicção, produzido de maneira
equidistante do interesse das partes, não ostenta qualquer tipo de incongruência que justifique
o afastamento, pelo julgador, das conclusões ali inseridas.

Relativamente ao apontamento quanto à especialidade do perito, cito o enunciado nº 12 do
FONAJEF: “Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo
casos excepcionais, a critério do juiz.” O presente caso não demonstra qualquer peculiaridade
a exigir a designação de especialista, não havendo nenhum elemento apto a desabonar a
perícia realizada nos autos.
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As condições pessoais do segurado sempre são mencionadas e observadas pelo juízo.
Entretanto, sua análise é ainda mais relevante nos casos em que efetivamente se constata
incapacidade, a fim de se verificar hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez, o
que não ocorreu no presente caso.

De qualquer forma, a existência de sintomas álgicos não significa necessariamente
incapacidade laboral, pois a dor comporta gradações, muitas das quais, além de serem
passíveis de tratamento com medicação, não representam impedimento para o trabalho.

Por derradeiro, ressalta-se que os documentos juntados no evento 29 foram produzidos após o
ajuizamento da ação, tendo sido juntados após a perícia, sendo certo que eventual mudança
fática no quadro clínico da parte autora deve ensejar novo pedido administrativo perante o
INSS.

Portanto, ao conjugar a conclusão apresentada no laudo pericial com os documentos
apresentados pelas partes, não restou comprovada a incapacidade laboral da parte autora,
motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente. 

Pelos motivos expostos, e com base na fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS, na forma do artigo 487, I, CPC.

...

Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  trabalhadora rural                           

Data de nascimento:     nascida em 17/01/1970                    

Grau de escolaridade: ?

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  O fato de ter havido sentença anterior concedendo auxílio-doença até a reabilitação não
implica na impossibilidade de revisão administrativa no benefício, à luz do que decidiu a
TNU na 2ª tese fixada no julgamento do tema 177:

  

Questão submetida a
julgamento

Saber se a decisão judicial de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença
também pode determinar a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional
ou se tal ato se insere no âmbito da discricionariedade do INSS (arts. 62 e 89, ambos da
Lei n. 8.213/1991).

Tese firmada 1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o
encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise
administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como
premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e
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permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das
circunstâncias fáticas após a sentença.

Processo Decisão de
afetação

Relator (a) Julgado em Acórdão
publicado em

Trânsito em
julgado

0506698-
72.2015.4.05.8500/SE

29/05/2018 Juíza Federal
Isadora Segalla
Afanasieff

21/02/2019 26/02/2019 10/06/2019

       

Para além disso, registro que a sentença proferida em ação anterior não restringiu a cessação
do benefício ao caso de reabilitação, mas afirmou que poderia ser cessado na hipótese de
recuperação. Com efeito, consta da parte dispositiva o que segue:

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o
réu a restabelecer auxílio-doença em nome da autora até a devida reabilitação e/ou
recuperação da segurada, com pagamento do benefício desde o dia seguinte à cessação
(20.01.2016 – fl. 93), com pagamento de parcelas atrasadas, devidamente acrescidas de
correção monetária desde a data de cada vencimento e juros de mora a partir da citação, tudo
na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009.  

(Processo n.º 0023831-02.2016.4.02.5052 (2016.50.52.023831-2)

Logo, não houve violação à coisa julgada.

3.  O laudo de médico assistente que há em evento1-laudo6 não tem valor probatório, visto
que não indica a data em que foi emitido.

Quanto ao restante do material probatório produzido pela autora, tem-se o eco doppler do
sistema venoso dos membros inferiores. 

Trata-se de exame complementar. 

O médico que elabora o laudo de um exame de imagem apresenta a sua conclusão sobre o
exame. Esta conclusão deverá ser submetida ao médico do paciente. Na consulta médica,
haverá a anamnese, o exame físico, a análise do exame complementar e a conclusão (o
diagnóstico). Disso decorre que a interpretação do conteúdo de um exame complementar é um
ato a ser praticado pelo médico, cujo resultado estará correlacionado à anamnese e ao exame
físico por ele realizado na consulta. Em suma, não me cabe analisar o conteúdo de exames
complementares ou dos laudos dos médicos que os realizaram, mas sim o conteúdo de
atestados e/ou laudos médicos lavrados pelo médico-assistente.

4. Resta, sob o aspecto probatório, o laudo pericial, cujo conteúdo é desfavorável à pretensão.

O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado (ev.19). O perito apontou
concretamente o exame físico realizado e a conclusão a que chegou. Por conseguinte, não há
razão para anular – e muito menos para reformar – a sentença.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).
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III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371557v5 e do código CRC 13d6c2ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001294-03.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DINEIA FRANCISCO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar
AUXÍLIO-DOENÇA

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

à parte autora. Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA. Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por
invalidez. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Entretanto, data vênia, a r. sentença proferida merece reforma, uma vez que o nobre julgador
singular não levou em consideração a incapacidade laborativa da parte Autora comprovada
através das documentações juntadas aos autos, sendo que perfeitamente esclarecido que a
mesma é portadora de DORSLAGIA E CERVICALGIA, bem como possui ARTROSE, HERNIA
DISCAL, POLIARTRITE INFLAMATÓRIA E ARTRITE REUMATOIDE, comprovados através
dos laudos em anexo. Veja Nobres Julgadores, as patologias da parte Autora causam fortes
dores e inchaços em suas articulações, impossibilitando a mesma de exercer suas atividades
habituais, tornando-a incapacitada desenvolvimento de seu labor. Outrossim, conforme
laudos, exames e fotos juntados aos autos, claramente comprovam que a Autora está
incapacitada para o desempenho de suas atividades laborais, devido aos seus problemas de
saúde. Cabe salientar que ao responder os quesitos formulados pelo juiz a quo, o r. perito
afirma perfeitamente que a Autora possui as referidas patologias, neste caso, restando
incontroversa a incapacidade da Recorrente de exercer suas atividades habituais, vejamos
algumas respostas dos quesitos que embasam a pretensão altoral: ....   Ademais, corroborando
com a afirmação do perito, a Requerente faz uso periódico de medicações controladas para
tentar amenizar os sintomas de suas patologias, restando clarividente a sua incapacidade de
exercer suas atividades habituais. In casu, o r. juiz a quo de forma equivocada, concluiu que os
laudos apresentados pela parte Autora não foram suficientes para comprovar a sua
incapacidade, vejamos trechos da r. sentença acerca do tema:  ...   Cabe salientar Nobres
Julgadores, a Requerente, segundo os laudos e exames acostados na presente demanda, é
portadora de patologias que torna-a incapaz para exercer atividades laborativas, senão
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vejamos:  ...   Veja V. Excelências, o nobre juízo sentenciante não analisou detidamente os
autos, caso contrário não teria cometido esse grande e enorme equívoco, pois todos os laudos
juntados na presente demanda, são uníssonos ao afirmar a existência e a gravidade das
patologias da Autora, o que fatalmente torna-a incapaz de exercer suas atividades laborativas.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"... 2.1 Da incapacidade para o exercício profissional

A aptidão laboral da parte autora foi objeto de análise pelo perito designado por este Juízo,
responsável por trazer o conhecimento técnico necessário para subsidiar a decisão judicial
mediante a apresentação do laudo juntado ao Evento (18), do qual se extraem estes informes:

"Marcha com claudicação à esquerda, sem muleta ou auxílio de terceiros. Durante o exame
sentou-se e levantou-se sem apoio nos móveis. Coluna lombar com mobilidade normal, com
queixas de dor. Pernas e pés com força preservada sem edema ou hipotrofia muscular.
Ausência de alterações neurológicas nos membros inferiores. Usa a mão direita para levantar
o braço esquerdo alegando perda da força no membro superior esquerdo. Realizadas medidas
da circunferência dos braços e antebraços estando isométricas. Realizada elevação anterior
dos dois braços conseguindo manter elevado e baixar sem auxílio do lado contra-lateral.
Queixa dor nos pés com varizes no pé direito sem outras alterações" (excerto do exame físico)

A autora [auxiliar de serviços gerais] tem artrose (CID M15.0), queixando-se de dor cervical
e nos braços, dor nas pernas e pés (quesitos n.01 e 02 do Juízo);

O quadro não induz em incapacidade para suas atividades habituais (quesito n.06 do Juízo);

“Tem função preservada das articulações e coluna, sem sinais de compressões radiculares”
(quesito n.06 do Juízo);

O diagnóstico apontado no laudo pericial baseou-se no exame clínico normal, o mesmo não
apresentou hipotrofias musculares, alterações neurológicas ou, perda da força (quesito n.01-a
da parte autora).

A mais do que o laudo produzido pelo Juízo, verifico a existência, no álbum processual, de
documentos médicos trazidos tanto pela parte autora quanto pelo INSS, dentre os quais releva
destacar:

a) trazidos pelo INSS [juntados ao Evento (11), documento 2]:

a.i) o laudo médico pericial de página 11, a partir de  exame realizado em 30/04/2014, com o
resultado Não existe incapacidade laborativa, e as seguintes considerações: “Não há
elementos nesta perícia que justifiquem a concessão do benefício de incapacidade solicitado.
Queixas não subsidiadas por alterações clínicas que comprovem incapacidade. Portadora de
doenças crônicas sem sinais de agravamento recente, em tratamento clinico ambulatorial
atual. Nega internação que confira incapacidade laborativa atual” (sic).

a.ii) o laudo médico pericial de página 12, a partir de exame realizado em 23/08/2018, com o
resultado Existiu incapacidade laborativa, apontando o início da doença em 16/04/2014,
início da incapacidade em 16/04/2014, e as seguintes considerações: “De acordo com
avaliação médico pericial e laudo médico e exame apresentados, não há incapacidade
laborativa multiprofissional. Segurada 55 anos, trabalhadora rural, com queixa de
poliartralgia, sem sinais de descompensação ou agudização ou agravamento ao exame fisico,
nesta pericia. Não comprova internação ou cirurgia atual” (sic).
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b) trazidos pela parte autora [juntados ao Evento (1)]:

b.i)  o laudo de RX de coluna cervical contido no documento 7, datado em 09/05/2018, de onde
se extrai o seguinte resultado: "Preservação da lordose cervical fisiológica; altura, forma e
densidade normais dos corpos vertebrais; Apófises articulares e uniformes preservadas;
Redução dos espaços intervertebrais entre C3-C4 e C5-C6; Ausência de costela cervical;
Osteófitos anteriores em C4-C5 e C6-C7";

Colocado isso, apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC, arts. 371 e 479),
acolho as conclusões da perícia médico-judicial, que trouxeram respostas seguras e coerentes
sobre as questões relevantes para o julgamento da controvérsia.

Ao Evento (27), documento 1, a parte autora, manifestando-se sobre o laudo, aduz, dentre
outros, que “(...) no mesmo laudo pericial, o r. perito apresentou respostas sem nenhum
embasamento sobre a existência ou não da incapacidade da Autora, pois inicialmente
reconhece que a mesma possui Artrose, com processo degenerativo, conforme respostas aos
quesitos formulados pelo juízo. (...) mesmo diante das várias patologias comprovadas através
dos laudos médicos juntados aos autos, bem como pelas fotos em anexo, chega a ser até uma
falta de respeito, um ato totalmente desumano por parte do r. perito, afirmar que a Autora
exacerbou os sintomas” (sic - grifos no original).

Cabe aqui traçar alguns pontos importantes quanto à perícia médico-judicial, inicialmente, é
pacifico o entendimento que o juiz tem liberdade quanto à formação do seu convencimento,
mas é obrigado a ater-se aos fatos e circunstâncias do processo.

Dito isso, a perícia tem por finalidade esclarecer fatos controvertidos na lide, tendo em conta
os conhecimentos técnicos e especializados do perito, dos quais o juiz carece, no caso em
apreço, relativos ao quadro de incapacidade alegado pela parte autora.

Compete ao médico-perito fazer o exame clínico, analisar os dados contidos no processo,
considerar os laudos e exames apresentados pelo autor e avaliar a situação do examinado.
Não há a necessidade que transcrevam minuciosamente as informações ou os depoimentos
colhidos, mas o necessário à explicação justificada do laudo, ou à certeza jurídica buscada no
processo. Os fatos que não são pertinentes à causa, ou que são irrelevantes, não influem no
decisório.

Diante dessas questões, releva salientar que o perito judicial, após anamnese, exame físico e
análise de exames complementares apresentados, deixou certo que não há incapacidade para
o trabalho, sobrelevando registrar, nesse passo, que, a doença, por si só, não garante o
benefício: a contingência amparada pela Lei é a incapacidade.

Acolho, ademais, no ponto, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do Espírito Santo, segundo
o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular” (DIO - Boletim da
Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).

2.2 Da qualidade de segurado(a) e da carência

Ante a conclusão acima, e a luz de orientação acolhida pela TNU no julgamento do PEDILEF
n. 0052862-57.2008.4.03.6301/SP (julgado em 07/08/2013, publicado em 16/08/2013, trânsito
em julgado em 02/12/2013), na concessão do auxílio-doença é dispensável o exame das
condições pessoais do segurado quando não constatada incapacidade laboral, desta feita,
desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de segurado e à carência.
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Tudo exposto, de rigor a rejeição do pleito autoral.

3. DISPOSITIVO

Do exposto, REJEITO OS PEDIDOS, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código
de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 - Lei n.13.105/2015). ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Escolaridade: 2ª série 

Profissão: Auxiliar de serviços gerais                         

Data de nascimento:   9/8/1963                               

2.  Em ev.1-laudo8 há um laudo ilegível e sem data (também fotocopiado no recurso, na sua
pág.6). Logo, não tem qualquer valor probatório.

Em ev.1-laudo7 há um laudo de raio x de coluna cervical.  É um laudo sobre um exame
complementar. O médico que elabora o laudo de um exame de imagem apresenta a sua
conclusão sobre o exame. Esta conclusão deverá ser submetida ao médico do paciente. Na
consulta médica, haverá a anamnese, o exame físico, a análise do exame complementar e a
conclusão (o diagnóstico). Disso decorre que a interpretação do conteúdo de um exame
complementar é um ato a ser praticado pelo médico, cujo resultado estará correlacionado à
anamnese e ao exame físico por ele realizado na consulta. Em suma, não me cabe analisar o
conteúdo de exames complementares ou dos laudos dos médicos que os realizaram, mas sim o
conteúdo de atestados e/ou laudos médicos lavrados pelo médico-assistente.

3.  A perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho exercido pela
parte autora, tendo fundamentado adequadamente seu parecer com satisfatória descrição da
anamnese, do exame físico e dos exames complementares.

O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado. O perito apontou concretamente
o exame físico realizado e a conclusão a que chegou. 

Por conseguinte, não há razão para anular – e muito menos para reformar – a sentença.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
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do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371429v3 e do código CRC d5187eca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001275-91.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VERA LUCIA LOPES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

III - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: A Sentença recorrida precisa e
certamente será reformada por esta Colenda Turma Recursal, pois o Juízo a quo
desconsiderou a totalidade das provas apresentadas nos autos, atuando parcialmente,
CERCEANDO E RETIRANDO O DIREITO DA RECORRENTE ao INDEFERIR o pedido de
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO por MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DO PROBLEMA
APRESENTADO e a DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, diante da necessidade de
elucidação/esclarecimentos quanto às omissões, contradição e generalidades apontadas na
perícia impugnada e, para evitar maiores prejuízos a Segurada Especial que é portadora de
DOENÇA INCAPACITANTE de CARÁTER CRÔNICO e DEGENERATIVO, conforme fez
prova pela apresentação e juntada dos Laudos Médicos (Eventos 1 e 27), firmados por
diversos médicos especialistas em Ortopedia e Traumatologia, inclusive em atendimento pelo
SUS, que constataram a EXISTÊNCIA e PERMANÊNCIA das DOENÇAS (CIDs M54.5 e
M51.0) e da INCAPACIDADE LABORATIVA, tendo o Magistrado PRETERIDO AS PROVAS,
para ater-se apenas ao do Laudo Pericial que TAMBÉM ATESTOU E RECONHECEU a
EXISTÊNCIA DE DOENÇA, a saber: ...

III. I - INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DA PETIÇÃO PARA OS FINS DO ART. 465, §1º DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: TEMPESTIVA IMPUGNAÇÃO A NOMEAÇÃO DA PERITA
NÃO ESPECIALISTA - NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. Destaca-se que em
07/10/2018, foi proferida Decisão (Evento 3), que na contramão do que estabelece o art. 465,
§1º CPC/2015, nomeou EXPERT NÃO ESPECIALISTA NA ÁREA DOS PROBLEMAS DE
SAÚDE portados pela Segurada, objeto da perícia, motivando a tempestiva IMPUGNAÇÃO
em 17/10/2018 (Evento 8), em petição que REQUEREU A SUBSTITUIÇÃO DA PERITA POR
MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA, sob pena de cerceando o
direito de defesa da Recorrente, contudo, o MM Juiz a quo NÃO se manifestou sobre o
petitório, incorrendo em cerceamento e prejuízos a Jurisdicionada, vejamos:

...

III. II - LAUDO PERCIAL APRESENTADO NOS AUTOS APÓS O PRAZO ASSINALADO -
CONCLUSÃO MÉDICO-PERICIAL INSEGURA: RESPOSTAS GENÉRICAS E
CONTRADITÓRIAS Como é cediço, a substituição do perito reclama a observância dos
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ditames legais descritos no art. 424 do CPC/2015, ou seja, demonstração de ausência de
conhecimento técnico ou científico; deixar de prestar compromisso sem motivo legítimo ou,
também sem justificativa, não cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinalado, hipóteses
são contempladas nestes autos.   ...   Com a simples leitura do Laudo Pericial, percebeu-se
claramente a forma GENÉRICA e CONTRADIZENTE com que foram respondidos os quesitos,
notoriamente não atendendo ao fim a que se destina, isto é, elucidar o quadro de saúde e
incapacidade da Recorrente/lavradora afastada do trabalho há mais de 14 anos, tendo a Sra.
Perita, não especialista na área do problema acometido a Segurada, concluído que “A PARTE
AUTORA APRESENTA AS PATOLOGIAS DESCRITAS”, inclusive em resposta ao Quesito 2
apresentado pelo Juízo, afirmou a existência de “DISCOPATIA DEGENERATIVA(CID: M51)
E ABAULAMENTO DISCAL NA COLUNA LOMBAR (CID: M51)”, apresentando a mesma
CID para as duas doenças, contudo, disse que “não há incapacidade ou redução de sua
capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações significativas ao exame físico
e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho”, divergindo completamente de
toda a documentação médica apresentada nos autos, firmada por diversos médicos
especialistas, que afirmam a permanência da Incapacidade Laborativa devido as doenças
portadas pela Recorrente, que permanece em tratamento contínuo.

...

IV. I –MANIFESTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL NÃO APRECIADA: Submetida a
Perícia Médica Judicial por médica não especialista, a Recorrente impugnou o Laudo
GENÉRICO e CONTRADITÓRIO (Evento 27), que atestou a existência da doenças, e ilusória
compensação das doença, afirmando a necessidade de tratamento médico durante toda a vida,
concluindo pela ausência de incapacidade laborativa da Segurada, em controvérsia com
documentação médica acostada aos autos, contudo não houve apreciação do petitório pelo
Juizo a quo, que se ateve exclusivamente ao Laudo Pericial, retirando o direito da Recorrente.
O STF recentemente se posicionou acerca ao afirmar que "o magistrado não está vinculado ao
resultado da prova pericial mesmo porque qualquer entendimento diverso autorizaria a
conclusão de que o juiz pode transferir o seu poder de julgar a terceiro" (STJ - AREsp:
1347832 RJ 2018/0210810-8, Rel.: Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Pub.: DJ
05/09/2018) ...

IV. II – PERMANÊNCIA DAS DOENÇAS DEGENERATIVAS E CRÔNICAS AFIRMADA NO
LAUDO PERICIAL E DA INCAPACIDADE COMPROVADA POR RUBUSTO CONJUNTO
PROBATÓRIO - RECONHECIMENTO POR MAIS DE 14 ANOS ININTERRUPTOS DO
DIREITO AO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE - DEVIDA É A APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ: Eminentes Julgadores, comprovado está através dos Laudos Médicos, Exames e
pela Perícia Médica Judicial que ratificou ser a Recorrente PORTADORA DE DISCOPATIA
DEGENERATIVA E ABAULAMENTO DISCAL NA COLUNA LOMBAR, DOENÇAS
DEGENERATIVAS e CRÔNICAS, estando ainda em permanente acompanhamento médico,
que segundo a própria perita afirma “o TRATAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO POR
TODA A VIDA”, restando indubitável sua INCAPACIDADE para o exercício de sua única
atividade laborativa de Lavradora.   ...   Urge dizer que a Recorrente/Vera é pessoa pobre e
realiza tratamento pelo SUS – Sistema Único de Saúde, eis que o beneficio pleiteado é para
prover sua manutenção e custear exames, medicamentos e despesas com locomoção para
tratamento especializado, sendo hipossuficiente, estando sem condições de trabalhar e sem
receber o Auxílio-Doença, que é de Caráter Alimentar, ficando a mercê de marcação de
consultas e agendamentos de exames, sendo público e notório que neste País a saúde está um
verdadeiro “caos”, e que os menos favorecidos sofrem com o descaso dos competentes, sendo
impossível o exercício da atividade de Trabalhadora Rural pela Segurada, sendo de Justiça o
Provimento do Presente Recurso.

II.        Fundamentação.
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1.Dados da parte autora.

Profissão:  lavradora                           

Data de nascimento:          26/5/1969                        

Grau de escolaridade:  

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial em ev1-out4:

i) pág.1 - sem data;

ii) pág.2 - 8/5/18

iii) pág.4 -25/7/18

iv) pág.7 - 24/9/18

2.  Alegação de cerceamento de defesa: médico especialista.

Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na especialidade médica pertinente
à doença da qual se queixa o segurado. Trata-se, porém, de mera preferência. Salvo casos
excepcionais, o médico inscrito no órgão de classe competente tem habilitação técnica legal
para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica afetas a qualquer
especialidade, ainda que não tenha competência para conduzir o tratamento do paciente. Por
esse motivo, como regra geral esta 1ª TR-ES considera válido o laudo emitido por médico que
não possui especialização na patologia apresentada pelo periciando. Tal posicionamento
encontra amparo na jurisprudência da TNU. Com efeito, ao julgar o PEDILEF
200972500071996, a TNU definiu que “a realização de perícia por médico especialista só é
necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de
doença rara,...” (TNU, PEDILEF 200972500071996. DOU de 01/06/2012). Esse
entendimento foi reiterado pela TNU em 2015, quando do julgamento do PEDILEF
201151670044278 (DOU de 09/10/2015).

A parte autora alegou, na inicial, que porta:

DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA GRAVE, ESPONDILODISCOPATIA LOMBAR
DEGENERATIVA, HERNIA DE DISCO LOMBAR, ESCLEROSE CORTICAL DOS PLATOS
CONTIGUOS DE L5-S1. ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO EM L5-S1, COMPRIMINDO O
SACO DURAL E REDUZINDO A AMPLITUDE DOS FORAMES NEURAIS
CORRESPONDENTES,...

Não se trata de doença rara.

Logo, não é necessário designar perito que possua especialização na área da ortopedia. Sob tal
enfoque, não há nulidade.

3.  Mérito.
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O fato de o laudo pericial ter sido apresentado após o prazo não configura nulidade.

O laudo não é genérico, ou se contradiz. 

O laudo pericial expôs concretamente o exame clínico, físico, do estado mental e a conclusão.
Está adequadamente fundamentado. O perito consignou a seguinte conclusão:

Conforme avaliação pericial a parte Autora apresenta as patologias descritas, mas não há
incapacidade ou redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há
alterações importantes ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal
trabalho. Suas patologias mostram-se compensadas diante do tratamento já utilizado e não há
impedimentos para que exerça ao seu trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e
grau de instrução do Autor, concluo que não há incapacidade laborativa.

O fato de o laudo ter indicado aparentemente, nesse item, que o segurado seria homem (dado
alegado no recurso) não é causa de nulidade. Na sua parte inicial a perita apontou
concretamente o nome da autora, sua idade, profissão, peso e altura, o que indica que se trata
de mero erro material.

A perita apontou concretamente os testes que realizara para apurar a mobilidade da coluna
vertebral e quadril ("teste de Lasègue negativo, teste de Patrick negativo.", ev.19).

Se há resultado contraditório entre conclusões de médicos assistentes e a da perita, isso,
evidentemente, não invalida o resultado do laudo.

Dos documentos médicos informados acima (item 1), o primeiro não tem valor probatório,
visto que não indica sua data; o segundo apresenta sua conclusão ilegível. O terceiro afirma
que a autora refere dor lombar de forte intensidade, que irradia para membros inferiores que a
impossibilitam de realizar atividades laborais; sugere afastamento; o 4º foi emitido pelo
mesmo médico que lavrou o terceiro e tem, basicamente, o mesmo conteúdo.

Não obstante um médico tenha sugerido o afastamento funcional, tenho que supor que o
perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não o é. Dentro do contexto exposto,
havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e do médico assistente a respeito da
existência da incapacidade, deve o Juízo optar pela conclusão do médico perito.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371555v5 e do código CRC e08d8829.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001188-41.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GASTALDI SONEGHETE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR  INCAPACIDADE.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

O juízo formou seu convencimento com base nas informações dadas pelo perito judicial. A
perícia do juízo reconheceu as doenças da Recorrente, como portadora de artrose da coluna
cervical e lombar. Apesar das duas doenças, o perito alegou que a Recorrente não apresenta
nenhuma incapacidade. Ocorre que tal perícia não é dotada de total imparcialidade. Laudos
médicos apresentados atestam que a Recorrente é acometida de lombalgia aguda por
esponsilodiscoartrose, poliartrite neurogênica aguda, necessitando de repouso absoluto.
Existe uma cultura grande de negar doença e segurar benefícios, causado até mesmo pela
política pública do Governo Federal em fazer a sociedade acreditar no mito do déficit da
previdência. Mesmo inconscientemente, depara-se diariamente na prática do direito
previdenciário com funcionários do INSS defendendo os recursos, mesmo quando há direito
claro e manifesto. Prova de tal fato é o tanto de benefícios e aposentadorias que são negados
na esfera administrativa do INSS e depois via judicial são provadas o justo merecimento.

...

Além disto, o perito em nenhum momento levou em conta a idade da recorrente, 50 anos, com
baixa escolaridade, e principalmente a atividade econômica da Recorrente, trabalhadora
rural, que demanda muita força, equilíbrio e resistência física. O juiz também não levou tais
fatos em consideração. Às vezes, infelizmente, devido a muitos casos de fraudes noticiados,
falta bom senso e sensibilidade aos peritos e julgadores ao considerar o elemento
incapacidade. E pessoas como a Recorrente, que realmente apresenta a condição
incapacitante sofre com isso. E no estado democrático de direito é melhor absolver um
culpado, que condenar um inocente. E esta inocente Recorrente está sendo condenada a viver
na penúria, incapaz, sem condições de sobreviver com dignidade. Por estes motivos a sentença
deve ser reformada.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder o auxílio-doença desde
28/06/2018.
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O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 623.731.102-9, de 28/06/2018, foi
indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o trabalho
[Evento (1), documento 11, página 25].

O perito nomeado pelo juízo diagnosticou artrose (CID M15.0) e atestou que “A autora é
portadora de artrose da coluna cervical e lombar sem sinais de compressões radiculares,
tendo boa mobilidade e força. Não há incapacidade laboral” [Evento (24)].

A autora impugnou o laudo pericial. Alegou que o laudo pericial diverge das demais provas
produzidas, dentre elas laudo emitido pelo profissional que a acompanha que atesta
necessidade de repouso absoluto [Evento (33)].

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado
comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha causado alterações
que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação. Somente o
médico detém conhecimentos técnicos para aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o
segurado para o trabalho. Não há motivo para descartar a aplicação da conclusão exposta no
laudo pericial.

De acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O médico assistente diagnostica e trata. Não
lhe cabe averiguar a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas acreditar (esta é a base
da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico nosológico e propondo o tratamento que
considere mais indicado. Já o médico perito se preocupa em buscar evidências de que a queixa
de doença incapacitante é verdadeira. Por isso, o parecer emitido pelo médico assistente não é
fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho.

No que diz respeito às provas juntadas aos autos pela parte autora, estas são insuficientes
para infirmar o laudo pericial e comprovar a incapacidade laboral, especialmente porque a
autora não juntou aos autos laudos dos exames nos quais o médico se baseou para atestar a
necessidade de repouso absoluto.

Como não ficou provada a incapacidade para o trabalho, a autora não tem direito ao auxílio-
doença nem à aposentadoria por invalidez.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:      trab. rural                       

Data de nascimento:        25/11/1969                          
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Grau de escolaridade: 3ª série (cf. laudo).

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: de 23/6/18 (ev.1-7, p.
3).

2. Há apenas um laudo de médico assistente, acima indicado. Os demais documentos médicos
que há nos autos são prontuários de atendimento médico.

Não me cabe tecer juízo de valor sobre prontuários de atendimento médico.

O laudo particular referido é lacônico; informa a patologia e que há incapacidade laboral.

O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado. O perito apontou concretamente
a anamnese, o exame físico realizado e a conclusão a que chegou. 

No contexto exposto, não há como aderir à conclusão do laudo particular referido em
detrimemento da apresentada no laudo pericial.

Por conseguinte, não há razão para anular e tampouco para reformar  a sentença.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371487v4 e do código CRC 68bd5051.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001160-70.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EVALINA EWALD (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"... conceder/restabelecer à parte autora o benefício de auxílio-doença, com início do
benefício (DIB) em 08/07/2017 (um dia após a cessação do benefício nº 5496339002), início
do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença e cancelamento (DCB) em 45
(quarenta e cinco) dias após a implantação." 

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A autora havia recebido auxílio-doença entre 01/09/2008 E 07/07/2017, que foi cessado após
exame revisional ocorrido em 07/07/2017.

De acordo com os laudos (SABI) anexos, verifica-se que a autora não havia sido submetida
a qualquer exame revisional entre 2008 e 2017.

 Neste aspecto, é público e notório que o INSS, por falta de estrutura ante a burocracia
estatal, não estava realizando as perícias médicas no prazo legal, o que a acarretava o
recebimento de benefícios por vários anos, indevidamente.

No caso concreto, embora seja possível afirmar que “a incapacidade laborativa reconhecida
pelo expert judicial deriva da mesma doença que motivou a concessão do benefício
anterior”, é de se ressaltar que doença não se confunde com incapacidade!.

Se o laudo judicial indica incapacidade em 21.11.2018, tal conclusão indica a eliminação da
incapacidade entre a DCB anterior e a data de realização do exame pericial, e não o
contrário.

De acordo com o magistrado o “lapso temporal entre a DCB (07/07/2017) e a DII indicada
pelo perito (21/11/2018) não quebra a presunção da continuidade do estado incapacitante,
na medida em que há inúmeros laudos particulares neste interregno confirmando a
inaptidão para o labor (Evento 1, LAUDO11 e Evento 19, LAUDO1 - fls. 05/07)”

Ocorre que inexistem "inúmeros laudos particulares". Constam apenas dois, sendo que o
laudo particular 11 do Evento 01 foi emitido em  10 de Setembro de 2018, enquanto o laudo
particular às fls.05/07 do Evento 19 refere-se a exame realizado em 21.11.2018, ou seja, os
documentos não são aptos a comprovar a incapacidade entre a DCB 07.07.2017 e a DII
fixada no laudo pericial (21.11.2018). 
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A legislação vigente determina que para concessão do auxílio-doença, faz-se necessária a
demonstração de que o segurado encontra-se incapacitado para o trabalho por mais de
quinze dias consecutivos, como se pode ver do art. 59 da Lei 8.213/91:

...

In casu, verifica-se que a Autora requereu benefício por incapacidade o qual foi cessado
porque a perícia médica do INSS não constatou a capacidade laborativa.

Entretanto, apesar do laudo pericial ter fixado a DII em 21.11.2018, o Ilustre Magistrado
sentenciante julgou procedente em parte o pedido e determinou o pagamento do benefício por
incapacidade desde a DCB 07.07.2017.

Com efeito, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.

Entretanto, para que possa afastar as conclusões alcançadas pelo Perito Judicial deverá
demonstrar onde o Expert Judicial falhou, bem como demonstrar que a conclusão pericial
deverá ser substituída por robusto conjunto probatório em sentido contrário.

Data venia, não cabe substituir o laudo pericial confeccionado por auxiliar de confiança do
juízo por laudos particulares.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"EVALINA EWALD moveu ação pelo rito sumaríssimo em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL (INSS), a fim de obter benefício previdenciário por incapacidade.  ...

No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 19, LAUDO1) constatou que a parte
autora possui Arritmia cardíaca (CID: I49), hipertensão arterial sistêmica (CID: I10), e
prolapso de valva mitral (CID:I34.1).

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade temporária e total.
Ademais, afirmou que esta teve início em 21/11/2018.

No concernente ao tempo para a melhora no estado clínico da parte demandante,
o expert apontou o prazo de 08 meses, a contar da data da realização da perícia.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se
observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza
técnica do exame.

Entrementes, entendo possível, no caso concreto, aplicar a presunção de continuidade do
estado incapacitante, haja vista que: a) a incapacidade laborativa reconhecida pelo expert
judicial deriva da mesma doença que motivou a concessão do benefício anterior; b) o laudo
judicial não indica eliminação  da incapacidade entre a DCB anterior e a data de realização
do exame pericial; c) o lapso temporal entre a DCB (07/07/2017) e a DII indicada pelo
perito (21/11/2018) não quebra a presunção da continuidade do estado incapacitante, na
medida em que há inúmeros laudos particulares neste interregno confirmando a inaptidão
para o labor (Evento 1, LAUDO11 e  Evento 19, LAUDO1 - fls. 05/07). Ressalto que o laudo
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cardiológico atual é semelhante ao laudo particular apresentado ao médico vinculado à
autarquia previdenciária (Evento 1, LAUDO10 - fl. 03), não havendo razão para acreditar que
houve recuperação da capacidade laboral no interregno. A respeito desta teoria, importa citar
a atual jurisprudência da TNU: PEDILEF 00503044220084013400, relatora Juíza Federal
Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, DOU 31/05/2013, pág. 133/154, cuja ementa segue
transcrita:

"(...) 6. Incidente conhecido e parcialmente provido para o fim de: a) reafirmar a tese já
uniformizada no sentido de que quando a perícia judicial não conseguiu especificar a data de
início da incapacidade (DII), e em se tratando de restabelecimento de auxílio-doença, em
sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que justificou a concessão
do benefício que se pretende restabelecer, é possível aplicar a presunção de continuidade do
estado incapacitante; b) uniformizar o entendimento de que, para aplicação da presunção da
continuidade do estado incapacitante, é necessário o atendimento cumulativo dos seguintes
requisitos: b.1) que a incapacidade laborativa constatada seja derivada da mesma doença
que motivou a concessão de benefício por incapacidade anterior; b.2) que o laudo pericial
não demonstre a recuperação da incapacidade no período que medeia a DCB anterior e o
laudo pericial produzido em juízo; b.3) que a natureza da patologia não implique a
alternância de períodos significativos de melhora e piora; b.4) que o decurso de tempo entre
a DCB e a perícia judicial não seja significativo a ponto de interromper a presunção do
estado incapacitante, o que deverá ser aferido no caso concreto; c) determinar à Turma
Recursal de origem novo julgamento do feito com base nas premissas de direito fixadas neste
julgado. (...)

Assim sendo, acredito estar demonstrada a incapacidade laboral para o restabelecimento
do benefício indevidamente cessado.

Por fim, como dito alhures, o perito, ao ser questionado acerca do tempo estimado para o
tratamento da moléstia e recuperação da capacidade laboral, fixou o prazo de 08 meses. Nesse
caso a data de cessação do benefício seria em 21/07/2019.

No entanto, tenho que esta deve se dar em 45 (quarenta e cinco) dias após a implantação do
benefício, tendo em vista que a data de cessação fixada pelo perito está prestes a ser
superada, conforme explanado em enunciado nº 120 do FOREJEF da 2º região.

Enunciado nº 120. A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a
estimativa do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou
estiver prestes a sêlo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de
forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está
incapaz.

No que tange ao requerimento de aposentadoria por invalidez, resta indeferido, uma vez que o
próprio laudo particular não indica de forma peremptória incapacidade definitiva (Evento 1,
LAUDO11). Ademais, haverá oportunidade para o autor solicitar a prorrogação do benefício.

FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CARÊNCIA

Quanto aos requisitos da qualidade de segurado e carência para a percepção de benefício por
incapacidade, entendo por incontestes nos autos. Isso porque a parte autora pretende o
restabelecimento de prestação previdenciária, a qual, no seu entender, foi indevidamente
cancelada pelo INSS.

DISPOSITIVO
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ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu a
conceder/restabelecer à parte autora o benefício de auxílio-doença, com início do benefício
(DIB) em 08/07/2017 (um dia após a cessação do benefício nº 5496339002), início do
pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença e cancelamento (DCB) em 45
(quarenta e cinco) dias após a implantação. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:         lavradora                     

Data de nascimento:        1/6/1969                          

Grau de escolaridade: ?

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a peti ção inicial:

2.  No recurso, o INSS afirmou que a autora havia recebido auxílio-doença entre
01/09/2008 E 07/07/2017, que foi cessado após exame revisional ocorrido em 07/07/2017.

Em perícia ocorrida em 21/11/18, a perita do Juízo reconheceu incapacidade temporária e
fixou DII em 21/11/18 (data da perícia). Na sentença o Juízo a quo retrocedeu a DII desde a
cessação do benefício anterior, o que redundou no restabelecimento do benefício que fora
cessado em 7/7/17.

O Juízo a quo fixou a presunção de continuidade com base no que decidiu a TNU
no PEDILEF 00503044220084013400; e com base em 2 laudos particulares.

Um deles é o laudo emitido em 10/9/18 afirmou explicitamente a incapacidade para o trabalho
braçal em face das comorbidades nele referidas (ev.1-laudo11). O outro é um laudo de exame
complementar que foi transcrito na página 6 do laudo pericial (ev.19, p.6).

Reputo ser inviável que a análise do Juízo recaia sobre o teor de um laudo de exame
complementar. Trata-se de exame que deve ser levado ao médico assistente e ao médico perito
que, aliado ao exame clínico, farão o devido juízo de valor a respeito do mesmo.

Resta apenas o laudo que há em ev.1-laudo11, cujo teor é lacônico, mas que afirma haver
incapacidade. 

Visto que a conclusão da perita também afirmou a ocorrência de incapacidade e que o referido
laudo particular relatou diversas comorbidades associadas, é ele elemento suficiente para
retroagir a DIB à data em qeu foi emitido.

III.      Conclusão.
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O recurso do INSS deve ser provido em parte, para fixar a DIB do auxílio-doença deferido
na sentença no dia 10/09/2018. 

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371465v5 e do código CRC eb513351.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5001122-33.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOELSON SAMUEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

O Sr. ora Recorrente, ajuizou o presente processo judicial Joelson Samuel (60 anos, pedreiro),
visando o restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade NB 626.569.826-9
do qual foi indeferido, considerando a indevida cessação na esfera administrativa que foi por
falta de carência, requereu o ajuizamento de processo previdenciário. Com efeito, apresenta o
Demandante importante patologia que repercute na sua vida laboral e independente, qual
seja, ATEROSCLEROSE – CID I70 e INSUFICIÊNCIA DA VALVA AÓRTICA – CID I 35.1,
conforme expressamente referido na peça vestibular (Evento 01). No ponto, a referida moléstia
o destitui da capacidade de desempenhar suas atividades laborais. Quando da decisão em
primeiro grau, todavia, o Exmo. Magistrado entendeu que não restou configurado o direito à
percepção do benefício, pois se encontra apto ao trabalho conforme o laudo Pericial .
Contudo, como se observa do evento 18/19, Autor veio a questionar o parecer exarado pelo
Doutor Perito, de forma que, em face da natureza e peculiaridades das moléstias que a
acometem, requereu a designação de nova perícia com médico especialista em cardiologia e
ou novo medico do trabalho. Porém, o pedido retro foi indeferido em sentença pelo Exmo.
Magistrado, como se visualiza da sentença proferida, cerceando o direito de defesa do
Demandante ao não permitir o esclarecimento necessário de suas moléstias. Sendo assim, não
resta alternativa ao Autor, senão a interposição do presente recurso.  ...

...  Do cerceamento do direito de defesa     O Exmo. Magistrado julgou improcedente o feito,
única e exclusivamente, pela suposta ausência de incapacidade laboral atestada pelo perito do
juízo, Dr. Alandino Pierri – médico do trabalho. Ao longo da instrução processual foi
realizada a perícia judicial em 22-05- 2019, laudo de evento 13 do feito. O Perito Judicial,
constatou que o Demandante está acometido de: “Apoiado na documentação anexada aos
autos, trazida à perícia e na avaliação pericial é possível concluir que o Autor é portador de
cardiopatia diagnosticada com insuficiência da válvula aórtica. É portador também de
hipertensão arterial. CID: I35.1/I10.” , patologias que, no seu entender, não configuram
incapacidade para a atividade habitual de pedreiro aos seus 60 anos. Ora! Somente existe um
laudo medico juntado na inicial e este o declara incapaz para as atividades de pedreiro e ou
qualquer atividade que exige esforço físico. Ato contínuo, inconformado com o parecer médico
inconcebível confeccionado pelo perito citado, o Sr. Joelson Samuel, desesperadamente,
requereu que FOSSE REALIZADA NOVA PERÍCIA JUDICIAL, A CARGO DE MÉDICO
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ESPECIALISTA EM CASRDIOLOGIA ou OUTRO medico do trabalho, tendo em vista a
importante repercussão dessa patologia em sua vida laboral e independente. ... Percebesse que
o Douto Magistrado ao sentenciar bem como o Perito obtiveram um único laudo medico de
um CARDIOLOGISTA em suas mãos, não tendo outro exame ou laudo para que fosse tirado
outra conclusão a olho nú, sobre o então periciado. Neste ponto, perceba-se que o tratamento
das patologias é comumente realizado por Cardiologista. Observe-se que a deficiência
cardiológica e de pressão é uma redução da capacidade do coração de bombear sangue,
abaixo dos padrões que são considerados normais e, na maioria das vezes, as pessoas
acometidas por tais patologias apresentam dificuldades para realizar as atividades básicas
habituais como andar em um ritmo acelerado ou realizar grandes esforços físicos. Aliado a
isso, exemplificamos de forma clara a Insuficiência aórtica.   ...   Assim, é necessária a
realização de nova perícia judicial a cargo de médico cardiologista para aferir a existência da
patologia relatada na exordial, bem como dos efeitos dela decorrente sobre a atividade
habitual de pedreiro do autor. Por fim, registre-se que o Autor é pessoa idosa, contando com
60 ANOS DE IDADE, exerce a profissão de PEDREIRO, além de ter baixa escolaridade, tendo
estudado apenas até a 3ª série, sequer concluindo o ENSINO FUNDAMENTAL. Desta forma,
embora a jurisprudência dos Juizados Especiais Federais seja remansosa ao entender
desnecessária a realização de perícia médica com profissional especialista nos casos em que
não restar verificada qualquer inconsistência no laudo, quando se tratar de doença vascular
restar demonstrada a impossibilidade de avaliação correta da situação colocada nos autos por
profissional não especialista é necessário que se nomeie pericia com médico cardiologista.
Caso não seja produzida a avaliação com médico cardiologista (profissional mais gabaritados
para melhor esclarecer o quadro clínico do Autor), restará prejudicada a análise da ação em
apreço e, destarte, não terá o Poder Judiciário garantido a busca pela verdade real dos fatos.
Neste sentido, prudente trazer a jurisprudência da Turma Regional de Uniformização – TRU4:

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 27-08-1959 

Profissão: Pedreiro 

Escolaridade: Analfabeto (cf. laudo).

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  O benefício pleiteado em 31/1/19 foi indeferido porque o autor não teria cumprido o
período de carência exigido (ev.1-ccon7).

A inicial se referiu a esse ponto.

O autor é filiado a longa data. 

Nota-se que o indeferimento teve relação com a carência de retorno, que é de 6 meses.

Se o benefício foi indeferido por ausência de carência, a incapacidade é incontroversa.

Provavelmente a perícia do INSS fixou a DII em data na qual o autor não tinha, ainda,
cumprido a carência de retorno.
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Caberia ao INSS trazer aos autos o laudo sabi. Trata-se de obrigação que a Lei 10.259/01 lhe
impõe. Contudo, com a contestação veio apenas o CNIS (ev.8). O INSS não acostou aos
autos nenhum laudo de perícia administrativa.

Ao responder ao laudo pericial, o INSS consignou o seguinte: "O laudo pericial elaborado
pelo profissional nomeado pelo juízo confirmou a capacidade laborativa da parte
autora corroborando as conclusões das perícias administrativas, razão pela qual deve ser
julgado improcedente o pedido formulado na inicial." (ev.21).

Não obstante tal alegação, nada há nos autos que indique tenha o INSS concluído haver
capacidade, mas sim não cumprimento da carência; o que indica, com elevada probabilidade,
que se concluiu haver incapacidade na perícia administrativa, fixando-se a DII em data
anterior ao cumprimento da carência de retorno.

Com efeito, pelo CNIS juntado vejo que o autor se refiliou em 10/1/18, tornando a verter
contribuição nessa data, relativo à competência 12/2017; e desde então recolheu até 11/3/2019
(o CNIS foi extraído em 1/4/19). 

Como o pedido foi feito em janeiro de 2019, na DER se havia cumprido bem mais do que a
carência de retorno (13 contribuições). O que indica que o INSS reconheceu haver
incapacidade em data anterior à refiliação ou posterior à filiação mas anterior ao cumprimento
da carência.

Tal conclusão é bastante provável, visto que o laudo médico particular de 29/1/19 indica que o
autor sofrera AVC em janeiro de 2018 (um ano antes).

É inviável julgar a causa com segurança sem os elementos declinados na perícia
administrativa.  

A perícia do Juízo - conduzida por médico do trabalho - concluiu que o autor, não obstante
portar "cardiopatia diagnosticada com insuficiência da válvula aórtica", ter sofrido AVC e
portar hipertensão arterial (medida 220 por 100 mmHg no ato da perícia) estaria capaz para a
função de pedreiro.

Ocorre que, por tudo quanto narrei, parece que a aptidão laboral não é ponto de controvérsia. 

Para se ter convicção a respeito dos limites do ato administrativo impugnado, é necessário ter
à vista os laudos de perícia administrativa, em especial o relativo à DER de janeiro de 2019.

Visto que o autor não dispõe desse documento; e que ao INSS cumpre o dever de juntá-lo aos
autos; houve cerceamento de defesa.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual ANULO a
sentença.
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Deverá o INSS ser intimado para juntar aos autos os laudos de perícia administrativa; e, a
partir da juntada de tais elementos, determinar a realização de nova prova pericial, de modo
que o perito possa estar ciente do conteúdo da decisão da perícia administrativa. 

Deverá o defensor separar cópias dos documentos médicos existentes na inicial, bem como os
juntados pelo INSS (laudos de perícia) entregando-os ao autor, a fim de que possa levá-los à
avaliação pericial. Trata-se de ônus processual a cargo do autor.

Registro que NÃO há necessidade na nomeação de médico especialista em cardiologia.

Após a realização da perícia – ou após o Juízo facultar à parte autora a sua realização, na
hipótese de ela (a parte autora) não comparecer –, o Juízo a quo deverá julgar o feito como
entender cabível.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371445v8 e do código CRC 3933458f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5001037-84.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DIONES BENTO SALUSTIANO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
"... RESTABELECER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte-Autora, Sr (a).
DIONES BENTO SALUSTIANO , CPF 05198485780, desde a data da cessação, com DCB
em 120 dias a contar da sentença."

No recurso, a parte autora pretende obter a exclusão da DCB fixada. Alegou o que segue:

Requer a reforma da r. sentença, pois o recorrente ainda se encontra incapacitado, doente, não
havendo se falar em data para cessação em 120 dias a contar da sentença, bem como o
pagamento do 13º salário. Ao contrário do entendimento da r. sentença, o autor continua em
tratamento médico devido a doença que encontra-se acometido, bem como, comprovada por
laudo médico pericial, mantendo o ora recorrente incapacitado, motivo pelo qual é
injustificável colocar termo final ao benefício de auxílio doença do autor. A documentação
(laudos e exames) médica em anexa a exordial é farta para comprovar a moléstia adquirida
pelo Recorrente e a sua incapacidade laboral, sendo esta, corroborada pelo laudo pericial do
recorrente, sendo que o mesmo está incapacitado, tendo em vista que persiste com quadro de
Tuberculose Pulmonar (CID: A16.9). Desta maneira, não se pode concordar com a r. sentença
quanto a fixação da DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB) APÓS O PRAZO DE 120
DIAS, principalmente tendo em vista que o EXPERT não conseguiu precisar o tempo de
recuperação do autor, vez que é nítida a incapacidade do autor, sendo muito improvável que vá
se recuperar em 120 dias. Como se vê, não há controvérsia quanto à incapacidade do
Recorrente, deixando os laudos e exames médicos anexados à inicial e o Laudo Médico
Pericial, incontestáveis quanto a incapacidade para o exercício de qualquer função do
recorrente, fazendo, no mínimo, jus ao restabelecimento do benefício até quando cessar sua
incapacidade.  ...   Diante da fundamentação supra, tem-se que o segurado faz jus ainda ao
restabelecimento do auxílio doença, pois ainda encontra-se incapacitado para o exercício de
seu trabalho e de qualquer outro, sem que haja termo final do recebimento do benefício, bem
como lhe seja pago o 13º salário conforme prevê o §3º, art. 29, Lei 8.213/91.    ...    Como se
vê diante do entendimento jurisprudencial acima apresentado deve se manter o
restabelecimento do auxílio doença enquanto perdurar a incapacidade laborativa do
recorrente. Assim, ante ao exposto, requer seja conhecido e provido o Recurso Inominado,
devendo ser reformada a r. Sentença, a fim de que seja concedido ao Recorrente o benefício do
auxílio-doença até cessar a incapacidade do Recorrente, conforme requerido no pedido
“C”da exordial, e não em apenas 120 dias, bem como lhe sejam pagas as parcelas de 13º
salário.

II.        Fundamentação.
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No recurso o autor pretende obter a exclusão da DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164):

"Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos
termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova
perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo
46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371431v3 e do código CRC 0e4cc96b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5001036-90.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO BATISTA DA SILVA FRANCO ROSSONI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A Recorrente ingressou com Ação de Restabelecimento de AuxílioDoença e Conversão em
Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, em face do
Recorrido, para obter a Restabelecimento do referido benefício previdenciário, haja vista,
encontrar-se impossibilitada para exercer função laborativa. Em sede de Inicial, o Recorrente
juntou aos Autos os documentos indispensáveis para a propositura da Ação, bem como Laudos
Médicos que demonstram sua incapacidade total e permanente para exercer função
laborativa. Desse modo, faz jus ao benefício previdenciário pleiteado. A parte autora,
conforme laudo médico anexo apresenta discopatia cervical. É uma doença primariamente do
disco intervertebral que, mais precocemente, se desgasta e leva a compressões no nervo que
emerge da coluna e comprime também a medula nervosa. E também, portadora de discopatia
lombar, uma condição que acomete os discos da coluna lombar. A discopatia é uma doença
que atinge o disco intervertebral, o disco localizado entre duas vértebras da coluna vertebral.
Sua forma mais frequente é a discopatia degenerativa, processo causado, principalmente, pela
artrose. Ela se manifesta através de rigidez, ressecamento e compressão progressiva do disco,
na maioria dos casos o que fica localizado na articulação sacrolombar, entre as vértebras.
Após a cessação do benefício, a parte autora ainda não encontra-se apta para exercer sua
atividade laborativa, assim fazendo jus ao restabelecimento do auxílio doença, conforme prevê
o art. 59 da Lei 8.213/91 e a aposentadoria por invalidez presente no art. 42 do mesmo
dispositivo legal. Devido ao seu quadro clínico, a parte autora possui dificuldades para
trabalhar, visto que é operador de empilhadeira, e diante da suas patologias a mesma
encontra-se incapacitada para exercer seu labor, pois não pode realizar atividades laborativas
com esforço físico, impacto axial por longas jornadas, seja em pé ou sentado. Em que pese, o
laudo pericial apresentado pelo perito, NÃO SER CONCLUSIVO PARA ATESTAR A
INCAPACIDADE LABORATIVA DA REQUERENTE, pois examinando o Laudo Pericial,
verifica-se que o Requerente apresentou à época da perícia todos os documentos necessários
para demonstração de sua incapacidade laborativa. Os fatos informados na inicial juntamente
com os laudos e atestados médicos acostado aos autos, corroboram o explanado, de que o
Requerente encontra-se incapacitado para exercer sua atividade laborativa devendo ser
concedido a mesma o benefício previdenciário. Ora Excelência, se há entendimento médico
divergente quanto à incapacidade ou não do Requerente, deve-se proteger a saúde do
segurado, não o expondo a situação que possa agravar o problema que já apresenta.
Entretanto, a sentença decidiu que: ...
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 Ademais, a Recorrente juntou aos Autos os documentos indispensáveis para a propositura da
Ação, bem como Laudos Médicos que demonstram sua incapacidade total e permanente para
exercer função laborativa. Desse modo, faz jus ao benefício previdenciário pleiteado.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença
desde 22/08/2018.

O auxílio-doença NB 623.966.207-4, foi cessado em 22/08/2018 porque a perícia médica do
INSS constatou incapacidade para o trabalho até essa data [Evento (1), documento 9].

O perito nomeado pelo juízo diagnosticou artrose (CID M15.0) e atestou que “O autor é
portador de artrose da coluna cervical e lombar com pequena hérnia cervical. Trabalha em
atividade sem levantamento de peso ou que necessite esforço sobre a coluna não havendo
incapacidade laboral” [Evento (22)].

A parte autora impugnou o laudo pericial ao Evento (31). Alegou que
o laudo pericial diverge das demais provas produzidas (especialmente aquelas juntadas ao
Evento (1), documentos 10, 11 e 12), as quais se tratam de exames e laudos emitidos por
profissional médico que a acompanha.

De acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O médico assistente diagnostica e trata. Não
lhe cabe averiguar a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas acreditar (esta é a base
da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico nosológico e propondo o tratamento que
considere mais indicado. Já o médico perito se preocupa em buscar evidências de que a queixa
de doença incapacitante é verdadeira. Por isso, o parecer emitido pelo médico assistente não é
fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho.

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado
comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha causado alterações
que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação. Somente o
médico detém conhecimentos técnicos para aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o
segurado para o trabalho. Não há motivo para descartar a aplicação da conclusão exposta no
laudo pericial.

Como não ficou provada a incapacidade para o trabalho, a autora não tem direito ao auxílio-
doença nem à aposentadoria por invalidez.

Dispositivo

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.

Caso venha a ser interposto recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar
contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma
Recursal.

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se.
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Sem custas nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data Nascimento: 20/04/81 - 37 anos 

Escolaridade: Até a 4ª série 

Profissão: operador de empilhadeira

2.  O autor recebeu benefício de 25/07/2018 a 22/08/2018.

Há 2 laudos particulares, emitidos pelo mesmo médico, em 6/2/18 e 30/8/18. Ambos tem o
mesmo conteúdo; referem discopatia cervical e lombar; tratamento fisioterápico; que o autor
deve evitar realização de atividades laborais com esforço físico, impacto axial, longas
jornadas em ortostatismo ou sentado e atividades repetitivas com a coluna.

O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado. O perito apontou concretamente
a anamnese, a história profissional, o exame físico realizado e a conclusão a que chegou. 

Tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não o é. Dentro do
contexto exposto, havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e do médico
assistente a respeito da existência da incapacidade, deve o Juízo optar pela conclusão do
médico perito.

Registro que, em consulta ao CNIS, aferi que o autor, após o fim do benefício cessado em
agosto de 2018, retornou ao trabalho e laborou até março de 2019. Tal quadro supõe ter o
autor sido considerado apto em exame médico de retorno ao trabalho.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000371561v5 e do código CRC d9d1195f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5000972-83.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADONIS MACHADO MARRANE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu,
em apertada síntese, que a maioria das perícias efetuadas no município de São Mateus estão
sendo feitas por médicos que não são especialistas em suas áreas; e no caso em tela, o
médico que efetuou a perícia não é um médico especialista e sim clínico geral, portanto,
totalmente nula. Requer a reforma da sentença para determinar a realização de perícia com
médico cardiologista.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de ação de conhecimento proposta por Adônis Machado Marrane em face
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a condenação do réu à
concessão de auxílio-doença a ser convertido em aposentadoria por invalidez, com o
pagamento dos atrasados devidamente corrigidos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9099/95), passo a decidir.

A questão de mérito controvertida, no caso dos autos, paira sobre a existência de
incapacidade e qualidade de segurado que autorizem conceder à parte autora auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez.

O auxílio doença é benefício legalmente previsto no caput do art. 59 da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o
caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No tocante à aposentadoria por invalidez, dispõe a Lei 8.213/91, no art. 42, que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.
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O perito médico judicial diagnosticou cardiopatia isquêmica, IAM prévio, hipertensão arterial
e diabetes melitus (Evento 12, LAUDO1) e concluiu que “conforme avaliação pericial atual
fora concluído que mesmo o autor possuindo as patologias descritas acima, não apresenta
incapacidade para suas atividades habituais de pescador, pois não há alterações significativas
ao exame físico atual e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, nesse
momento ou em data anterior a esta perícia, quando afastado, mas sem receber benefício.
Suas patologias mostram-se compensadas diante do tratamento já utilizado e não há
impedimentos. Não apresentou exames atuais que pudessem indicar gravidade ao quadro. Usa
medicações e pode combiná-las com o labor, sem prejuízos. Dessa forma, conforme quadro
atual, idade e grau de instrução do autor, não será sugerido seu afastamento do mercado de
trabalho, sendo considerado APTO”.

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que
autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos documentos suficientes capazes de
infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados. Em que pese a impugnação apresentada no Evento
27, PET 1, a perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi
realizada por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo suas
conclusões em relação aos documentos particulares juntados aos autos pelas partes, sendo
desnecessários novos esclarecimentos.

Reputo ser desnecessária a remessa dos autos ao perito do Juízo para responder aos
esclarecimentos solicitados, uma vez que as respostas aos referidos quesitos podem ser
extraídas do teor de todo o laudo pericial que, no caso concreto, afastou por completo a
incapacidade alegada.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59).

Por oportuno, esclareço que a realização de nova perícia só tem cabimento quando a matéria
não parecer suficientemente esclarecida ao juiz (art. 480 do CPC) ou quando houver nulidade.
Nenhuma das duas hipóteses ocorreu. O laudo pericial examinou todas as queixas relatadas
pela parte autora e, mesmo assim, foi contundente em atestar a aptidão para o exercício da
atividade habitual. Também não houve alegação de nenhum fato que caracterizasse nulidade
da perícia. Assim, indefiro o pedido de realização de nova perícia, por não haver dúvidas
quanto à capacidade técnica do perito, tampouco acerca da validade do ato impugnado.

Desta forma, inexistindo incapacidade laboral, não faz jus a parte autora ao benefício
previdenciário pleiteado na inicial.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua análise,
tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a ausência de
incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou não de segurado da
parte autora.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

...
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: pescador             

Data de nascimento: 18/01/1958 (Evento 1 - OUT2 - fl. 5)                                  

Grau de escolaridade: não informada

2. O autor requereu benefício de incapacidade em 15/05/2018, indeferido pelo motivo parecer
contrário da perícia médica (Evento 25 - OUT1 - fl. 3).

Contemporaneamente à DER, há apenas os atestados de fls. 18/19 (Evento 1 - OUT2), que,
porém não atestam incapacidade, mas apenas a existência da doença cardíaca.

O laudo da perícia do juízo, realizado por médico perito, constatou que o autor é portador de
cardiopatia isquêmica (CID I25.5), IAM prévio, hipertensão arterial (CID I10) e diabetes
mellitus (CID E11). Concluiu pela ausência de incapacidade, haja vista a ausência de
alterações importantes ao exame físico atual e aos documentos apresentados que interfiram no
trabalho. Disse o expert que o autor realizou angioplastia prévia e utiliza medicação e o
quadro mostra-se compensado, não havendo necessidade de outros tratamentos no momento.

No que se refere à exigência de médico especialista para a realização da perícia do juízo, a
TNU sufraga o entendimento de que só se faz necessário em casos especiais e de maior
gravidade, a exemplo, de doenças raras, o que não se verifica no presente caso (Precedentes
PEDILEF 200872510048413, 200872510018627, 200872510031462).       

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e
honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55,
Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento
das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371483v10 e do código CRC 3cb9b09d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5000948-52.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO HONORATO VASCONCELOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora
aduziu o que segue:

...   Os fatos informados na inicial juntamente com os laudos e atestados médicos acostado aos
autos, corroboram o explanado, de que a Recorrente encontra-se incapacitada para exercer
suas atividades laborais devendo ser concedido a mesma o benefício previdenciário.

Ora, se há entendimento médico divergente quanto à incapacidade ou não da Recorrente,
deve-se proteger a saúde do segurado, não o expondo a situação que possa agravar o
problema que já apresenta.

Sobre o juízo a quo não estar adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com
outros elementos ou fatos provados nos autos é o entendimento Pacificado nos Tribunais:

...

Ademais, em que pese, a referida sentença não merece prosperar, bem como deve ser aplicado
neste caso em apreço, o Princípio do In Dubio Pro Misero, conforme entendimento já
pacificado nos Tribunais:

...

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...   2.1 Da incapacidade para o exercício profissional

A aptidão laboral da parte autora foi objeto de análise pelo perito designado por este Juízo,
responsável por trazer o conhecimento técnico necessário para subsidiar a decisão judicial
mediante a apresentação do laudo juntado ao Evento (26), do qual se extraem estes informes:

A autora [trabalhadora rural] tem lesão não especificada do ombro (CID M75.9), queixando-
se de dor no ombro esquerdo (quesitos n.01 e 02 do Juízo);

O quadro não induz em incapacidade para suas atividades habituais (quesito n.06 do Juízo);
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“A autora é portadora de artrose da articulação acrômio-clavicular esquerda, com
mobilidade completa e sem perda funcional” (excerto conclusivo);

A patologia apresentada pela autora é de grau leve, sem perda funcional (quesito n.06 da
parte autora).

A mais do que o laudo produzido pelo Juízo, verifico a existência, no álbum processual, de
documentos médicos trazidos tanto pela parte autora quanto pelo INSS, dentre os quais releva
destacar:

a) trazidos pelo INSS [juntados ao Evento (20)]:

a.i) o laudo médico pericial de página 3, a partir de  exame realizado em 14/12/2017, com o
resultado Existe incapacidade laborativa, apontando o início da doença em 01/09/2016, início
da incapacidade em 07/08/2017, e as seguintes considerações: “De acordo com documentação
médica apresentada e exame atual , concluo haver incapacidade que justifique prorrogação do
BI solicitado. Segurada 41 anos, empregada, trabalhador rural (corta banana), com queixa de
dor em ombro esquerdo ainda aguardando tratamento fisioterápico” (sic);

a.ii) o laudo médico pericial de página 4, a partir de  exame realizado em 07/05/2018, com o
resultado Não existe incapacidade laborativa, e as seguintes considerações: “De acordo com
avaliação médico pericial e laudo médico apresentado, não há incapacidade laborativa
multiprofissional. Segurada 41 anos, empregada, trabalhadora rural, com dor crônica no
ombro esquerdo, sem sinais de descompensação ou agudização ou agravamento ao exame
fisico, nesta pericia. Não comprova internação ou cirurgia atual” (sic).

b) trazidos pela parte autora [juntados ao Evento (1)]:

b.i)  o laudo de médico assistente contido no documento 12, página 1, datado em 06/04/2018,
de onde se extrai que a autora apresenta patologia no ombro esquerdo, bem como, artrose.

Colocado isso, apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC, arts. 371 e 479),
acolho as conclusões da perícia médico-judicial, que trouxeram respostas seguras e coerentes
sobre as questões relevantes para o julgamento da controvérsia.

Ao Evento (38), a parte autora, manifestando-se sobre o laudo, aduz, dentre outros, que
“Todavia, conforme relatado nos Laudos Médicos acostados nos autos, a Requerente está
totalmente incapacitado para exercer sua função laborativa de lavradora, uma vez que possui
idade avançada e devido à patologia não consegue exercer sua função laborativa, não
merecendo prosperar os argumentos aduzidos no laudo pericial, posto que há nos autos
documentos que corroboram o alegado pelo Requerente”.

Nesse sentido, verifico que os laudos de médico assistente juntados pela parte autora são
extemporâneas à cessação do benefício.

Ademais, releva salientar que o perito judicial, após anamnese, exame físico e análise de
exames complementares apresentados, deixou certo que não há incapacidade para o trabalho,
sobrelevando registrar, nesse passo, que, a doença, por si só, não garante o benefício: a
contingência amparada pela Lei é a incapacidade.

Acolho, ademais, no ponto, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do Espírito Santo, segundo
o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular” (DIO - Boletim da
Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).
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2.2 Da qualidade de segurado(a) e da carência

Ante a conclusão acima, e a luz de orientação acolhida pela TNU no julgamento do PEDILEF
n. 0052862-57.2008.4.03.6301/SP (julgado em 07/08/2013, publicado em 16/08/2013, trânsito
em julgado em 02/12/2013), na concessão do auxílio-doença é dispensável o exame das
condições pessoais do segurado quando não constatada incapacidade laboral, desta feita,
desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de segurado e à carência.

Tudo exposto, de rigor a rejeição do pleito autoral.

...

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: Lavradora                  

Data de nascimento: 13/08/1976                               

Grau de escolaridade: 4ª série do ensino fundamental

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento1-laudo12,
datados de 06/04/2018 e 26/07/2018.

2. A autora recebeu auxílio-doença no período de 19/08/2017 a 24/02/2018 (Evento 1 -
documento13).

Os laudos particulares constantes do evento1-laudo12, emitidos após a DCB, estão ilegíveis,
não sendo possível identificar neles atestado de incapacidade laborativa.

O perito judicial, por sua vez, foi enfático ao afirmar ausência de incapacidade.    

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371433v8 e do código CRC ea684609.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5000894-61.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JEDIAEL VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez.
Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

...

Assim como exaustivamente apresentado, em que pese a realização de perícia médica judicial
com profissional especialista em ortopedia, a perícia realizada nos autos apresenta conclusão
totalmente discrepante dos achados clínicos acostados ao processo.

Consoante apresentado em impugnação, exame de imagem de 02/2017 (evento nº 01, arquivo
“PRONT14”, página 01), data anterior à concessão do benefício reclamado, dava conta de
artrose acromioclavicular, bursite subacromial-subdeltóidea e lesão do lábio glenóide.

Em razão de referido diagnóstico o recorrente fora submetido à 1ª cirurgia de artroscopia em
ombro direito em 27.07.2017.

Novo exame de imagem realizado poucos dias antes da cessação do benefício (27.02.2018) dá
conta da ocorrência de rerrotura do lábio glenóide e ainda descreve a manutenção de bursite
subacromial / subdeltóidea, além de derrame articular glenumeral relacionado com sinovite
ou capsulite adesiva, tendinopatia do supraespinhal com rotura intrassubstancial e
tendinopatia do subscapular (evento nº 01, arquivo “PRONT14”, página 13).

Nota-se, pois, entre aquele exame de 02/2017 que direcionou o recorrente para o
procedimento cirúrgico de artroscopia e o novo exame de imagem de 02/2018 claramente
situação clínica agravada, através do qual se extrai recidiva de lesão que outrora
desencadeou cirurgia, além de consequentes inflamações musculares e, ainda, rotura em
novo seguimento.

Logo, em que pese conclusão acerca da inexistência de incapacidade atual, impossível não
considerar ter persistido incapacidade anterior, mesmo após a cessação do benefício
reclamado.

Tanto o recorrente permaneceu incapacitado, quem dirá em situação clínica ainda mais
agravada, que do laudo médico datado de 08.10.2018 (evento nº 01, arquivo “PRONT14”,
página 21) extrai-se que o autor necessitou ser submetido a um 2º procedimento cirúrgico em
06/2018 em virtude da nova lesão labial, lesão do supraespinhal, capsulite adesiva e falha na
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primeira cirurgia, aquela a qual ensejou a concessão do benefício reclamado, ocasião em que
gozou de novo benefício por incapacidade – NB31/623.569.277-7 (DIB 18.06.2018, DCB
12.11.2018), o qual, embora igualmente cessado, laudo médico de 22.11.2018 dá conta da
perda da função parcial definitiva do membro acometido (ombro direito), sendo o recorrente
considerado incapaz de retornar às atividades laborais (evento nº 01, arquivo “PRONT14”,
página 22).

Oras Excelências, evidente que a necessidade de submissão do recorrente a novo
procedimento cirúrgico não se deflagrou aleatoriamente, sendo perceptível sua relação com o
agravamento do estágio clínico anterior que ensejou a concessão do NB31/618.899.718-0.

Necessário perceber que o médico assistente no laudo datado de 21.02.2018 (evento nº 01,
arquivo “PRONT14”, página 12), poucos dias antes da cessação do 1º benefício, destacou
estar o recorrente sem condições de trabalho até a total recuperação sob o risco de re-ruptura.

Em que pese isso, ainda assim o benefício o qual encontrava-se em manutenção fora cessado
em 06.03.2018.

Tendo sido compelido ao retorno ao trabalho, não sendo possível sua total recuperação
conforme orientação anterior, por óbvio, laudo médico datado de 15.03.2018 (evento nº 01,
arquivo “PRONT14”, página 16), dias após a cessação do 1º benefício revela exatamente a
ocorrência de re-ruptura evidenciada por exame de imagem datada de 27.02.2018.

Laudo médico datado de 22.11.2018, momento posterior à cessação do segundo benefício
refere as lesões identificadas são complexas com forte sugestão traumática e sobrecarga. Ou
seja, evidente que a recidiva das lesões que demandaram a submissão do recorrente a
procedimentos cirúrgicos decorreu da obrigatoriedade de retornar ao trabalho antes que
pudesse concluir efetivamente sua recuperação.

Não é por menos, até porque trata-se de operador de máquinas pesadas, o que lhe demanda
grande esforço dos membros superiores, principalmente o direito, diretamente relacionado à
operação da máquina, responsável pelo acionamento das funções mecânicas necessárias.

...

Frente à impugnação à perícia médica judicial apresentada pelo recorrente ao evento 39, na
qual já se apresentava as questões quanto à total contradição do laudo médico em apreço,
deveria o Il. Magistrado de primeira instância, visando a busca pela verdade real e ciente da
responsabilidade alimentar advinda do benefício reclamado, pelo menos designar a realização
de nova perícia nos presentes autos, conforme expressamente requerido, de modo a extirpar
qualquer dúvida de diagnóstico e, por consequência, da incapacidade decorrente deste, o que
não foi feito.

...

Extinguir um feito com julgamento improcedente de mérito, sob a simples alegação de que o
laudo médico judicial se sobreporia a todas as evidências clínicas expostas expressamente
aos autos fere sobremaneira os ditames Constitucionais.

...

Pelas razões expostas, é o presente para requerer seja conhecido o presente recurso e
totalmente provido no mérito para condenar a Autarquia recorrida a restabelecer o benefício
de auxílio-doença – NB31/618.899.718- 0 (DCB 06.03.2018).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 343



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 176/416

5000894-61.2019.4.02.5001 500000371477 .V21 JES10672© JES7027

Todavia, caso Vossas Excelências entendam que os elementos probatórios contidos nos autos
ainda não são suficientes para o acolhimento do pedido autoral, pugna então o recorrente pela
anulação da r. Sentença do evento nº 41 e a determinação da reabertura da instrução com a
realização de novo exame médico pericial.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder  aposentadoria por
invalidez desde a cessação do auxílio-doença NB 31/618.899.718-0 desde 6/3/2018,
compensando-se com os valores recebidos em razão do NB 31/623.569.277-7 no período de
18/6/2018 a 12/11/2018.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/618.899.718-0 no período de 27/7/2017 a 6/3/2018 e
o NB 31/623.569.277-7 no período de 18/6/2018 a 12/11/2018 (evento 38). 

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou pós-operatório para
correção de lesão ligamentar do ombro direito em julho de 2017 (quesito 3, evento 30).
Afirmou que o autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de operador de
equipamentos (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

O autor impugnou o laudo pericial (evento 39). Alegou que:
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O auxílio-doença é benefício precário, que só se mantém enquanto comprovada a persistência
da incapacidade para o trabalho. Por isso, a incapacidade laboral reconhecida pelo INSS no
passado não afasta a conclusão do laudo pericial atual, que nega a persistência da
incapacidade para o trabalho. 

O perito avaliou que os membros superiores estavam tróficos, sem sinais de desuso, sem
distinção de troficidade entre os lados. articulação sem crepitação, ausência de sinais
inflamatórios agudos como calor, eritema e edema, ausência de derrame articular, massas ou
tumorações, arco de movimento livre, força de membros superiores grau 5 - vence a gravidade
e resistência (quesito 4, evento 30). Não há motivos para duvidar da conclusão do laudo
pericial.

O autor alegou que:

No período entre 7/3/2018 e 17/6/2018 (intervalo entre os dois últimos benefícios recebidos
pelo autor), o laudo datado de 12/3/2018 relatou pós-operatório do manguito direito, com
tendinite e bursite no ombro direito e com cisto interarticular e relatou que como conduta
alongamento, mobilização articular, pêndulo, isometria, ultrassom e exercícios ativo. Não
relatou incapacidade para o trabalho. O laudo datado de 15/3/2018 informou que o autor foi
operado em julho/2017 e estava com dores e limitações e encaminhou o autor para fisioterapia
e afirmou que o tratamento cirúrgico não estava descartado. Não atestou incapacidade para o
trabalho (evento 1, PRONT14).

Após 12/11/2018 (cessação do último auxílio-doença), o laudo datado de 22/11/2018 relatou
pós-operatório em 18/6/2018. Relatou lesões complexas e que estava incapacitado para
retornar ao trabalho  (evento 1, PRONT14). De acordo com o Enunciado nº 8 da Turma
Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo
médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O
médico assistente diagnostica e trata. Não lhe cabe averiguar a veracidade dos fatos narrados
pelo paciente, mas acreditar (esta é a base da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico
e propondo o tratamento que considere mais indicado. Já o médico perito se preocupa em
buscar evidências de que a queixa de doença incapacitante é verdadeira. Por isso, o parecer
emitido pelo médico assistente não é fonte segura da existência da incapacidade para o
trabalho.

O autor alegou que:
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O juiz realmente não está adstrito ao laudo pericial. O perito é apenas seu auxiliar na
apuração da matéria fática que exija conhecimentos técnicos. Todavia, não é menos verdade
que somente poderá ser proferida decisão contrária à manifestação técnica do expert se, nos
autos, houver outros elementos e fatos provados que fundamentem tal entendimento. Na falta
de elementos que possam seguramente infirmar as conclusões do expert, deve-se prestigiar a
conclusão da prova técnica.

O autor requereu:

Não há motivo para realizar outra perícia, porque a matéria foi suficientemente esclarecida no
laudo pericial (art. 480 do CPC/2015) e porque não foi comprovada nenhuma nulidade que
contaminasse a produção da prova.

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado
comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha causado alterações
que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por
incapacidade (seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da
incapacidade para o trabalho.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c  o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.
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Profissão: operador de máquina/empilhadeira                       

Data de nascimento: 18/10/1966                              

Grau de escolaridade: ensino médio completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento1-Pront14, fls. 9,
10, 11, 12, 15, 16, 18, 19/20, 21 e 22, datados de 07/08/2017, 09/08/2017, 21/02/2018,
12/03/2018, 15/03/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 08/10/2018 e 22/11/2018.

2. O autor recebeu auxílio-doença no período de 17/06/2016 a 30/11/2016; de 07/04/2017 a
07/05/2017; de 27/07/2017 a 06/03/2018; e de 18/06/2018 a 12/11/2018 (Evento 38-Out1, fls.
7,8,10, 11 e 22/24).

Realizou cirurgias no ombro em 27/07/2017 e em 18/06/2018.

O pedido principal formulado na inicial é de restabelecimentodo do auxílio-doença NB
31/618.899.718-0, condenando-se o requerido a pagar as parcelas retroativas desde a
cessação em 06/03/2018 com os seus devidos consectários legais, compensando-se as
parcelas recebidas no período de 18/06/2018 a 12/11/2018 em razão do benefício por
incapacidade NB31/623.569.277-7.

2.1 A perícia administrativa realizada em 06/03/2018 concluiu haver limitação (na elevação
do MSD além de 90 graus) não incapacitante (Evento38-OUT1, fl. 37).

Não há laudos emitidos no período compreendido entre 06/03/2018 e 18/06/2018. A despeito
disso, o laudo de fl. 12 do Evento1-Pront14, emitido em 21/02/2018  por médico ortopedista,
atesta ausência de condições de trabalho até a reabilitação, sob o risco de re-ruptura. A
realização da segunda cirurgia, em 18/06/2018, revela que houve a re-ruptura cujo risco fora
alertado no referido laudo. Conclui-se, portanto, que o autor estava incapacitado no período
acima referido.

2.2 Após a cessação do último benefício (12/11/2018), consta o laudo emitido em 22/11/2018,
o qual atesta incapacidade de retorno a atividade laborativa, em razão de apresentar, naquela
data, perda de função parcial definitiva e dor anterior, compatível com tendinite biciptal.

A perícia administrativa realizada em 12/11/2018, contudo, concluíra pela ausência de
incapacidade laborativa (Evento 38-Out1, fl. 39), constando da descrição do exame físico que
o autor mantém MMSS elevados por tempo adequado, não há hipotrofia da cintura escapular
comparativamente (bíceps 5 cm acima do cotovelo simétricos em 29 cm); força mantida;
discreta limitação de RE e RI de MSD.

O perito judicial, por sua vez, afirmou que não existem dados técnicos observados nos exames
e exame físico que justifiquem limitações para o labor habitual, bem como que não existem
dados que sugiram aumento dos riscos do agravamento do quadro clínico, concluindo que o
autor encontrava-se apto para o labor. A perícia foi realizada em 13/05/2019 (evento 30).

O exame físico realizado pelo perito judicial está descrito no laudo, nos seguintes termos:
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À inspeção: Membros superiores tróficos, sem sinais de desuso. Sem distinção de troficidade
entre os lados.

À palpação: Articulação sem crepitação, ausência de sinais inflamatórios agudos como calor,
eritema e edema , ausência de derrame articular, massas ou tumorações.

Mobilidade: Arco de movimento livre, força de membros superiores grau 5 (vence a gravidade
e resistência).

Testes específicos:

Teste de Neer¹ negativo, teste de Gerber² negativo, teste do Infraespinal³ negativo, teste de O
´brien4 negativo. Sem sinais de instabilidade ligamentar em ombro ou de discinesia escápulo-
torácica.

¹Teste de Neer: Exame para investigação de lesão do tendão Supraespinhal do ombro. ²Teste
de Gerber: Exame para investigação de lesão do tendão Subescapular do ombro. ³Teste do
Infraespinal: Exame para investigação de lesão do tendão Infraespinal do ombro. 4Teste de O
´brien: Exame para investigação de lesão SLAP (labrum glenoidal).

**Sem alterações significativas ao exame físico da articulação.

Está claro que o autor recuperou sua capacidade laborativa, como constatado na perícia
judicial. Contudo, tendo em vista que decorreram aproximadamente seis meses entre o laudo
médico particular emitido em 22/11/2018 e a realização da perícia judicial, em 13/05/2019,
não é possível afirmar que já a recuperara quando da cessação do benefício, em 12/11/2018.

Ressalte-se que a limitação de rotação externa e rotação interna do membro superior direito,
relatada no exame físico realizado na perícia administrativa (discreta limitação de RE e RI de
MSD), ainda que discreta, certamente afetava o exercício da atividade laborativa do autor, que
é operador de máquina/empilhadeira.

Pelo exposto, reconheço a incapacidade laborativa no período compreendido entre 12/11/2018
(cessação do último benefício) e 13/05/2019 (data da perícia judicial).

III.      Conclusão.

O recurso do autor deve ser parcialmente provido. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei
9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para reformar a
sentença e julgar procedente, em parte, o pedido,  para determinar o restabelecimento do
benefício NB  6188997180 desde a cessação em 06/03/2018; e a DCB do NB 6235692777 em
13/05/2019 (data da perícia judicial), condenando o INSS a pagar ao autor as parcelas
vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, estes incidentes a partir da
citação.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000371477v21 e do código CRC 5b8bade5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5000737-85.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA HELENA SANTIAGO MARTINS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora. 

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

DO CASO CONCRETO – QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS

Em primeira instância, o INSS foi condenado a implantar benefício previdenciário por
incapacidade à parte autora. Trata-se de sentença que merece ser reformada.

DA PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA/INCAPACIDADE

Merece ser julgado improcedente o feito, tendo em vista que a incapacidade é preexistente ao
reingresso.

O perito judicial não fixou data de início da incapacidade. 

Ocorre que nos exames realizados pela perícia médica da Autarquia, verificou-se que a
doença pela qual o juízo concedeu aposentadoria por invalidez é pré existente ao (re)ingresso
da autora no regime.

De acordo com a sentença, "Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu
contribuições previdenciárias no período compreendido entre 01/02/2014 e 30/09/2018,
restando comprovado o atendimento aos supracitados requisitos."

Ocorre que de acordo com o laudo SABI, em perícia realizada em 17/12/18, a autora é
portadora de diabetes mellitus há cerca de 9 anos, ou seja, desde 2009, quando a requerente
sequer ostentava qualidade de segurada.

História: 

Exame Físico: Dona de casa, facultativa, ax1- 4ª série, indeferimentos previos, 52 anos.
Relata ser diabetica ha cerca de9 anos com uso de insulina, relata dores no corpo,
fraqueza, dores nos pes, não consegue fazer o serviço de casa, nega internação
hospitalar, relata aumento de glicemia. Relata emagreciemnto de 20kg ha cerca de 1

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 344



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 183/416

5000737-85.2019.4.02.5002 500000371575 .V4 JES10672© JES7027

ano. 30/11/2018 LM CRM 9506: DM de longa data, HAS, descompensação metabolica
nos exames laboratoriais, associada a clinica, reajustada tratamento e orienta adesão
ao mesmo 28/11/2018 exames: htc= 45 hb = 15,2 leucograma normal. glicemia = 207

Início da Incapacidade: CID: Diabetes mellitus pré-existente, insulino-dependente

Considerações: Apta para a realização das suas atividades laborais. Periciada dona de
casa, facultativa, com doença metabolica de longa data, clinicamente compensada, não
comprova lesões de ortgão alvo incapacitamnte, alteração de nivel glicemico não indica
cetoacidose, não ha internação recente- portanto, sem elementos que justifiquem a
abertura de novo BI O240 Diabetes mellitus pré-existente, insulino-dependente

Da análise do caso concreto, defende-se que houve a incapacidade da autora antes do reinício
das contribuições.

O que ocorre que quando da prova pericial, o perito do juízo analisou apenas os laudos do
presente, sem fixar data dei início da doença e/ou da incapacidade. 

Diante desses elementos é possível que se esteja diante de caso de filiação ao RGPS de pessoa
já incapacitada para o trabalho, ou em vias de tornar-se incapaz, com o único intuito de  obter
benefício por incapacidade, o que malfere o sistema previdenciário.

...

Em face do exposto, (i) considerando o acervo probatório dos autos  e (ii) o  juiz não está
adstrito ao  laudo  pericial,  podendo  formar  seu  convencimento  a  partir  de  outros 
elementos, há de se concluir que a incapacidade laboral é preexistente ao (re)ingresso da 
autora no sistema, fato que faz incidir os óbices previstos nos § 2º do artigo 42 e parágrafo 
único do artigo 59, ambos da Lei 8.213/91.

 

Diante do exposto, o INSS requer seja conhecido e provido o presente recurso, para julgar
improcedentes os pedidos da parte autora.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...  Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a
parte autora é portadora de diabetes, hipertensão e dor crônica, que a incapacitam de forma
total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa desde 04/12/2018.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias no
período compreendido entre 01/02/2014 e 30/09/2018, restando comprovado o atendimento
aos supracitados requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 04/12/2018.
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Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte
autora, desde 04/12/2018, com DIP na presente data;  ...   

  P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 13/02/1966 

Escolaridade: 4ª série 

Profissão: Trabalhador rural

2.  A sentença condenou o INSS a pagar aposentadoria por invalidez com DIB em 4/12/18,
que foi a DII apontada pelo perito no laudo (ev.13, n.9).

No recurso, o INSS alega incapacidade preexistente ao ingresso no RGPS. Alegou no recurso
que "... de acordo com o laudo SABI, em perícia realizada em 17/12/18, a autora é portadora
de diabetes mellitus há cerca de 9 anos, ou seja, desde 2009, quando a requerente sequer
ostentava qualidade de segurada."

Há pessoas que são diabéticas desde a infância e tem um longo histórico laboral. Portar
diabetes não significa estar incapaz. 

O laudo sabi referido no recurso sequer foi juntado aos autos quando da contestação.

Juntou-se apenas o extrato "conind", o qual informa que o benefício foi indeferido por
"parecer contrário da perícia médica".

Ou seja: suponho que a perícia considerou a autora apta para o trabalho (é uma suposição;
como referi, o laudo não foi juntado), de modo que o INSS, no recurso, está levantando a tese
de incapacidade preexistente que, aparentemente, vai de encontro ao que concluiu o seu
próprio setor pericial (que considerou a autora apta).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371575v4 e do código CRC 0148d160.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 344



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 186/416

5000673-78.2019.4.02.5001 500000371581 .V3 JES10672© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5000673-78.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: BRUNA SENA SARLO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Como informado na exordial, por ser portadora do “SÍNDROME DO DESFILADEIRO
TORAXICO – CID 54, ”, apresenta diferença de temperatura entre a mão direita/esquerda,
deficiência aguda de força distal, sendo recorrente as fortes dores no ombro direito e região
cervical, além de permanecer com os mesmos sinais após ter recebido tratamento
intervencional de dor, que trouxe melhora parcial, sente-se formigamentos e tem episódios de
edema..   ...     Deste modo, conforme atestado médico anexada a inicial, a autora, ainda se
encontra incapacitada para o exercício de qualquer atividade laborativa. Contudo, embora
seja induvidosa a incapacidade da beneficiaria, a análise do laudo pericial juntado no evento
19, fica claro que o perito reconheceu a existência da doença entretanto concluiu pela
capacidade funcional, mesmo sendo relatado que a doença afeta vários vasos sanguíneos e
números nervos, senão vejamos: O perito reconheceu a doença, e dizer que ela tem
capacidade para o trabalho com apenas uma consulta julga-se antecipado, tendo em vista que
os médicos que acompanham a recorrente afirmam que está não tem capacidade laboral para
tanto, até mesmo porque, como o próprio perito afirmou, movimentos repetitivos agravam
a situação da autora, que hoje é caixa e que em seu trabalho passa 8 horas movimentos
constantes e repetitivos. Sendo assim, conforme demonstrado cabalmente a documentação
produzida em sede inicial, especialmente os laudos, é incontroverso a incapacidade da autora,
de modo que o nobre juiz não precisa ter a sua decisão vinculada ao laudo pericial,
examinando também, todo o contexto social, laudos médicos, e o histórico de concessão do
beneficio concedido a autora. Segue jurisprudência neste sentido: ...    Ainda assim, insta
salientar que não houve melhora no quadro clinico da recorrente, aliais até piorou, pois agora
está gerando na autora um quadro depressivo, angustia e ansiedade, isso tudo advindo dessa
pressão de ter que sempre passar pelo estresse de pericia médica, com o medo de perder o
benefício.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...    Na ação em tela, a parte autora busca a concessão do benefício auxílio-doença e sua
posterior conversão em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que apresenta
doenças que a impossibilitam de exercer suas atividades laborativas.
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Requereu o auxílio-doença na data de 30/10/2018, que foi negado em razão da não
constatação da incapacidade para o trabalho ou atividade habitual (Evento 6,
INDEFERIMENTO6).

...

No caso em tela, realizada perícia com médico neurologista em 13/03/2019 (Evento 19,
LAUDO1), ficou constatado que a autora é portadora de síndrome do desfiladeiro torácico,
que, no entanto, não a incapacita de exercer suas atividades laborativas de operadora de
caixa. Afirmou o expert que a periciada já foi submetida a tratamento cirúrgico e
endovascular com boa perviabilidade do stent, apresentando limitação dolorosa em membro
superior direito com restrição apenas para atividades que envolvam esforço físico excessivo,
as quais ela não exerce (operadora de caixa). Além disso, existe a possibilidade de a
requerente laborar em atividades administrativas, pela formação superior que apresenta.

Nesse sentido, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito Santo, que assim
dispõe: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/03/04, pág. 59)”.

Sendo assim, concluindo o perito judicial pela inexistência de incapacidade para o trabalho
habitual da autora e não havendo elementos de provas nos autos que possam afastar tais
conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do benefício aqui pleiteado.

Nesse caso, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos indica pela
correção do procedimento adotado pelo INSS em relação à negativa do benefício ora
postulado, haja vista não ter sido constatada incapacidade para o trabalho pela perícia
judicial.

Dessa forma, não comprovada a incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus à
concessão do benefício auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por
invalidez, por não preencher todos os requisitos legais exigidos.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:      operadora de caixa (cf. laudo pericial)                       

Data de nascimento:   19/4/1983

Escolaridade: Superior completo (administração)
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2.  No único laudo particular que acompanhou a inicial, o médico assistente foi inespecífico
quanto à existência de incapacidade; com efeito, tal laudo mais descreveu os relatos da autora
- no sentido de que estaria incapacitada - do que a conclusão do médico a esse respeito (laudo
de 27/7/18 - ev.1-out5 e ev.1-out6).

O perito do Juízo apresentou a seguinte conclusão:

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê?

 Sim, exame pericial não evidenciando incapacidade para sua atividade habitual. Portadora
de síndrome do desfiladeiro torácico, sendo submetida a tratamento cirúrgico e endovascular
com boa perviabilidade do stent, apresentando limitação dolorosa em membro superior direito
com restrição apenas para atividades que envolvam esforço físico excessivo, a qual a autora
não exerce (operadora de caixa), além da possibilidade de exercer atividades administrativas,
pela formação superior que se apresenta.

O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado. 

O perito apontou concretamente os documentos médicos que lhe foram apresentados (n.5), o
exame físico realizado (n.4) e a conclusão a que chegou (n.7). Por conseguinte, não há razão
para anular – e muito menos para reformar – a sentença.    

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371581v3 e do código CRC b129afe9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000615-63.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue: apresenta baixa acuidade visual congênita,
irreversível, com melhor correção 20/200 no olho direito e 20/150 no olho esquerdo; estava
aposentado por invalidez; que, conforme laudo do médico assistente, está impossibilitado de
laborar em marmoraria e como lavrador; a maioria das provas é no sentido de incapacidade
laboral; pediu também a anulação da sentença, com a designação de perícia com médico
especialista.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA moveu ação pelo rito sumaríssimo em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), a fim de obter  benefício
previdenciário por incapacidade.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

DECIDO.

Saliento que as normas referentes ao auxílio-doença encontram-se previstas a partir do art. 59
da Lei nº 8.213/91, devendo o referido benefício ser concedido por motivo de incapacidade
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de-benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

Como afirma o insigne prof. Fábio Zambitte Ibrahim, “O auxílio-doença é benefício
temporário, pois perdura enquanto houver convicção, por parte da perícia médica, da
possibilidade de recuperação ou reabilitação do segurado, com o consequente retorno à
atividade remunerada. A grande diferença entre esse benefício e a aposentadoria por invalidez
diz respeito, justamente, à natureza temporária da incapacidade protegida pelo auxílio-
doença, que não existe, em regra, na aposentadoria por invalidez”.[1]

A aposentadoria por invalidez (arts. 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47 da Lei nº 8.213/91 c/c art. 70 da Lei nº 8.212/91).

Nestes termos, são requisitos para a aposentadoria por invalidez:

1. Qualidade de segurado;

2. Carência, quando exigida; e

3. Incapacidade e insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência.

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No presente caso, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a parte autora não
apresenta incapacidade laborativa.

Devidamente intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial, requerendo a sua
desconsideração e a designação de nova perícia com médico especialista.

Ocorre que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes,
capacitado, especializado em perícia médica, e de confiança do Juízo, cuja conclusão
encontra-se de forma objetiva e fundamentada, não havendo se falar em realização de nova
perícia judicial.

Neste sentido, veja-se recente julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA
AFASTADA POR PERITOS JUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora
alega: 1) houve cerceamento de defesa, porque é portadora de diabetes e o laudo pericial não
foi feito por endocrinologista; 2) a sentença contraria o disposto no art. 465 do CPC, que
exige a nomeação de perito especializado no objeto da perícia. 2. A apelante foi submetida a
duas perícias médicas, realizadas em 05/05/2011 e em 28/10/2015, tendo os peritos concluído
que ela padece de diabetes, podendo exercer atividade laborativa. 3. É possível a realização
de perícia judicial por médico não especialista, porque a prova se destina ao convencimento
motivado do juiz, no exercício de sua livre convicção. Precedentes desta Corte.
4. A necessidade de especialização do perito justifica-se nos casos de elevada complexidade
ou de doença rara, o que não é o caso dos autos. 5. Apelação improvida, majorando-se os
honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, parágrafo 11 c/c o art. 98, parágrafo 3º, do CPC. (AC
00000413420184059999, Desembargador Federal Roberto Machado, TRF5 - Primeira Turma,
DJE - Data::01/06/2018 - Página::187.)

Importa destacar que a existência de determinada patologia não implica necessariamente em
incapacidade laboral. Outrossim, durante a perícia, a parte autora queixou-se somente de
baixa acuidade visual em ambos os olhos. Nesse passo, o(a) perito(a) realizou o exame físico,
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relatando, in verbis: "Considerando a enfermidade, o histórico laboral, o exame físico do
autor há incapacidade parcial definitiva para atividades que necessitam visão acurada. Não
incapacita o periciado para a atividade de trabalhador rural."

Embora no passado o autor tenha exercito atividade em marmoraria, atualmente é lavrador,
nos termos de declaração feita junto ao perito judicial. Portanto, não há incapacidade laboral
para a profissão exercida.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo
prestado compromisso de bem desempenhar o encargo, merecendo a confiança do juiz, ou
seja, há presunção de legitimidade dos laudos oficiais em face dos laudos particulares.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se
observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza
técnica do exame.

Ausente a incapacidade laborativa, a pretensão autoral não encontra guarida no ordenamento
jurídico pátrio.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

...

P.R.I."

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:         "ajudante de marmoraria" (ev.26-out1, p.8); lavrador              

Data de nascimento:       20/3/1976                           

Grau de escolaridade: : segundo grau (cf. laudo, ev.19)

2. Alegação de cerceamento de defesa: médico especialista.

Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na especialidade médica pertinente
à doença da qual se queixa o segurado. Trata-se, porém, de mera preferência. Salvo casos
excepcionais, o médico inscrito no órgão de classe competente tem habilitação técnica legal
para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica afetas a qualquer
especialidade, ainda que não tenha competência para conduzir o tratamento do paciente. Por
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esse motivo, como regra geral esta 1ª TR-ES considera válido o laudo emitido por médico que
não possui especialização na patologia apresentada pelo periciando. Tal posicionamento
encontra amparo na jurisprudência da TNU. Com efeito, ao julgar o PEDILEF
200972500071996, a TNU definiu que “a realização de perícia por médico especialista só é
necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de
doença rara,...” (TNU, PEDILEF 200972500071996. DOU de 01/06/2012). Esse
entendimento foi reiterado pela TNU em 2015, quando do julgamento do PEDILEF
201151670044278 (DOU de 09/10/2015).

O autor porta "Visão subnormal de ambos os olhos CID 10 H54.2 e H53.8 (nistagmo
horizontal pendular);" (cf. ev.19).

Não se trata de doença rara. Logo, não é necessário designar perito que possua
especialização na área dae medicina do trabalho. Sob tal enfoque, não há nulidade.

3. O autor foi aposentado há longa data.

Em perícia revisional, o INSS deliberou cessar o pagamento do benefício porque constatou
aptidão laboral.

O autor anexou dois laudos de médicos oftalmologistas. Ambos noticiaram acuidade visual 
com correção 20/200 no olho direito e 20/150 no olho esquerdo devido a uma coriodopatia
congênita com nistagmo pendular. Foram emitidos em 9/1/19 e 25/7/18 (ev.1-procadm3).

Um dos laudos afirma incapacidade para "atividades laborais na marmoraria".

Nada se refere sobre a função de lavrador.

Ocorre que o autor reside em meio rural e tanto a perícia do INSS quanto a do Juízo
constataram que há evidência de trabalho pesado. 

Com efeito, o perito do Juízo consignou o seguinte (ev.19):

2. Avaliação Física do autor: Pressão arterial: 120/80 mmHg, Pulso 76, Peso 88,5 Kg, altura
1,80 m. Bom estado geral, nutrição normal, pele e mucosas coradas, hidratadas, sem cianose,
sem icterícia. Ausência de escoriações, equimoses e hematomas.

...

Membros superiores simétricos, bem desenvolvidos com tônus e força muscular próprios do
trabalhador braçal; mãos com calosidades grosseiras, recentes e antigas (fotos em anexo).
Membros inferiores simétricos, com tônus e força muscular normais.

6. Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado(a) incapacitado para o exercício do último
trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se
baseou a conclusão: 

Resposta: não há incapacidade para a atividade de trabalhador rural. O exame físico do
autor. Há incapacidade para atividades em que se é exigida boa acuidade visual (o periciado
informou que de 1993 a 1997 trabalhou como ajudante de marmoraria; não apresentou
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documentação comprobatória). 

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de
natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 

Resposta: não há incapacidade para exercer as atividades de trabalhador rural, no entanto,
apresenta incapacidade total definitiva para atividades que necessitam de boa acuidade visual.

Na mesma linha, na perícia administrativa do dia 31/7/18 o perito do INSS afirmou que o
autor residia no meio rural e apresentava "calosidades palmares exuberantes".

Não há dúvida de que o autor tem baixa acuidade visual. 

Ocorre que há evidência de que ele desenvolve atividade laboral rural e o perito do Juízo
afirmou que o autor tem aptidão para tal atividade.      

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371579v5 e do código CRC 7b40ceb4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000490-07.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NELZA CARDOSO FERREIRA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora. 

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II – DA AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
OU SER O RECORRIDO INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL   ...

No caso em análise, a parte autora não comprovou judicialmente o seu enquadramento na
hipótese legal de garantia do benefício, conforme se verifica da leitura do laudo pericial.

Com efeito, de acordo com o art. 42 da lei de benefícios, a incapacidade que dá ensejo à
concessão da aposentadoria por invalidez deve ser total e permanente para qualquer
atividade laborativa.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...   Cumpre afastar o laudo quanto à conclusão de incapacidade parcial.

Isso porque a perita judicial não conseguiu afirmar se a parte autora está apta para o
exercício de outra atividade profissional ou reabilitação, o que denota a impossibilidade
fática de reabilitação.

Sendo assim, considero a incapacidade da parte autora como sendo total e definitiva.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 07/11/2011 e
19/01/2012, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 08/08/2018, dia imediatamente posterior
ao da cessação do auxílio-doença n.º 6017262185, consoante inteligência do art. 42, caput, da
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Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB
em 08/08/2018 e DIP na presente data;

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 17/12/1959.  Idade: 59 anos 

Escolaridade: 3ª série 

Profissão: auxiliar de serviços gerais

2.  O perito apontou a seguinte conclusão: "Apoiada nos documentos médicos anexados aos
autos é possível concluir que a autora é portadora de hérnia de disco, tendinite e bursite nos
ombros, gonartrose no joelho. Apresenta alterações importantes ao exame físico \ mental e
aos documentos médicos. Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a autora
possui incapacidade parcial de forma definitiva."

Há incapacidade multiprofissional em caráter definitivo.

A autora é auxiliar de serviços gerais, tem 59 anos de idade e reduzida escolaridade (3ª série). 

Logo, a viabilidade prática de obter sucesso em uma reabilitação é muito remota.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371553v3 e do código CRC 716f1055.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000448-77.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO HONORATO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

O Recorrente padece de graves problemas devido a DIABETES MELLITUS
INSULINODEPENDENTE - COM OUTRAS COMPLICAÇÕES ESPECIFICADAS (CID
E106), FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO (CID S423) e TRAUMATISMO NÃO
ESPECIFICADO (CID T149), conforme é possível verificar no laudo médico a seguir
colacionado o autor ainda sofre de TRAUMATISMO DO PLEXO BRAQUIAL (CID S14.3):  ...

Em decorrência dessas patologias o Demandante teve que ser submetido a tratamento
cirúrgico, vindo a ser internado por aproximadamente 2 (dois) meses, a primeira no ano de
2016 (de 24/09/2016 a 14/11/2016), após sofrer um acidente automobilístico, e a segunda no
ano de 2017, para amputar seus dedos do pé, devido a complicações vasculares, e
posteriormente nova internação em maio de 2018 para novo procedimento.    ...  

Vale ressaltar que o Autor também possui CATARATA SENIL (CID H25) e CEGUEIRA EM
UM OLHO (CID h54.4), e nota-se que no laudo abaixo o Oftalmologista descreve que não
existe correção para tal enfermidade. Vejamos:  ...

Insta salientar ainda que o requisito da incapacidade deve ser analisado também sob os
aspectos sociopessoais. Nesse sentido, antes de ficar incapacitado, o Autor garantia o seu
sustento exercendo a atividade de porteiro. Ocorre que devido às limitações funcionais, a
idade avançada (60 anos) e a baixa escolaridade (4ª série), o Demandante não possui as
mínimas condições de voltar a trabalhar, o que compromete não só o seu sustento, como
também os de seus familiares. Ora, sendo o autor porteiro e possuindo todas as
limitações/doenças descritas acima, incluindo cegueira e catarata é notória a impossibilidade
de exercer as suas atividades, devendo, portanto, ser concedido o benefício requerido.
Lamentavelmente, a sentença proferida pelo douto Juízo de primeira instância, se
fundamentou exclusivamente em uma perícia notoriamente superficial, razão pela qual merece
ser revista, por repetir o vício do laudo, já que a argumentação nela exposta não expressa à
identidade fática do caso em comento. Nesse sentido, o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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"Cuidam os presentes autos de Ação Previdenciária ajuizada por JOAO HONORATO DOS
SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à
concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.   ... 

I.I - Da incapacidade laboral

O laudo pericial produzido por médica do trabalho, apresentado no evento 11, aponta no
sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial esclarece que a
parte autora é portadora de diabetes mellitus, e devido a complicações desta patologia, teve
necessidade de amputação de dois dedos do pé, em dezembro de 2017. Apresenta história de
dificuldade visual, e necessitou retirada de baço após complicações de acidente
automobilístico ocorrido no ano de 2016.

Acrescenta o expert, que a parte autora encontra-se compensado do ponto de vista médico,
após tratamento cirúrgico/vascular adequado. Está apto do ponto de vista médico para
exercer a sua atividade laborativa habitual, qual seja, porteiro. Não apresenta no momento,
sintomas significativos incapacitantes para o trabalho. 

Destaca-se que o autor não juntou nos autos exame ou laudo médico que ateste sua
incapacidade após a cessação do auxílio-doença em 18/04/2018.

Ao exame físico, o perito constatou que a parte autora encontra-se em bom estado geral,
lúcido e orientado, sem déficit motor, deambula sem ajuda de terceiros ou muletas, sem atrofia
muscular em membros inferiores e sem alterações em reflexos de membros inferiores. Desta
forma, opina o expert pela inexistência de incapacidade laboral.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado
possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-
se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado somente terá direito ao
benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que
impeça o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial
foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a realização da perícia
judicial.

Vale dizer, por oportuno, que os atestados médicos apresentados se equiparam a mero parecer
de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões entre estes e o laudo do
perito do juízo deve ser resolvida em favor do último. Nesse sentido, leia-se o Enunciado nº 08
da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido
pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

É evidente que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova que vier a ser produzida nos
autos. O juiz pode valorar cada prova de acordo com seu convencimento pessoal, podendo,
inclusive, desconsiderar o laudo médico pericial.

Entretanto, essa atitude somente terá legitimidade quando se opuser ao laudo pericial todo um
arcabouço probatório capaz de indicar a incapacidade laboral do paciente, o que não restou
demonstrado nos autos.

I.II - Da qualidade de segurado
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Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de
segurado e à carência.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I
do CPC/2015.     ...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:                porteiro             

Data de nascimento:  6/1/1959  (60 anos)                                

Grau de escolaridade:  4ª série (cf.laudo)

2.         Documentos novos juntados após o laudo.

Após o laudo pericial, a parte autora juntou documentos médicos novos.

A súmula 84 das Turmas Recursais da SJ-RJ dispõe o seguinte: “O momento processual da
aferição da incapacidade para fins de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da
confecção do laudo pericial, constituindo violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa a juntada, após esse momento, de novos documentos ou a formulação de novas
alegações que digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão da mesma afecção ou
de outra.”

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos referidos documentos.

3.   O recurso narra período de internação ocorrido em 2016 e de acidente automobilístico
ocorrido em 2017.

Registre-se que o autor recebeu auxílio-doença de 31/10/2016 a 30/6/2017; e de 20/11/2017 a
18/4/2018.

Desse modo, os dois eventos referidos no recurso provavelmente foram acobertados pela
proteção do seguro social.

A inicial pediu o restabelecimento do benefício cessado em 18/4/2018.

4. Dos laudos médicos acostados à inicial (ev.1-laudo7), nenhum deles é posterior à DCB
(18/4/18).

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.
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Desse modo, a única prova que resta a respeito do fato probando - a incapacidade ao tempo da
DCB e no período subsequente - é o laudo do perito do Juízo, cujo resultado é contrário à
pretensão.

O recurso afirmou que o Juiz deve analisar as condições pessoais. Ocorre que não se detectou
incapacidade, mas aptidão laboral. Nessa linha, a súmula 77 da TNU dispõe que “O julgador
não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a
incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.”        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371415v5 e do código CRC 02a3ef67.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000443-36.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MIGUEL ALTOE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

O requerente conforme exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR,
realizado no dia 04 de julho de 2018 pelo DR. Thiago Fernandes Nora, CRM: 8151-ES ficou
claro a existência de discopatia degenerativa de L3-L4 a L5-S1, predominado nos últimos dois
níveis. Em L3-L4, existe um abaulamento discal posterior de base ampla, que toca a face
ventral do saco dural e reduz a amplitude das porções inferiores dos forames de conjunção.
Em L4-L5, ficou clara a existência de um abaulamento discal difuso, com complexo disco-
osteofitário posterior de base ampla, comprimindo a face ventral do saco dural e reduzindo a
amplitude das porções forames de conjugação, sobretudo à direita. Em L5-S1, ficou notado um
abaulamento discal difuso associado a componente disco-osteofitário protuso central, que
indeta a face ventral do saco dural e reduz a amplitude das porções inferiores dos forames de
conjugação, principalmente à esquerda onde há contato com a raiz emergente correspondente.
Nota-se conforme laudo anexo, que o requerente é portador de dor lombar crônica que irradia
para membros inferiores, cujo diagnóstico foi verificado desde de 2006, inclusive encontra-se
em tratamento clinico desde então. O exame clinica atual mostra veementemente que o
requerente não possui capacidade para exercer atividades laborativas, inclusive sem qualquer
previsão de retornar ao trabalho. Ocorre também conforme laudo anexo expedido pelo então
Dr. Carlos Henrique Costa, CRM-ES 1178, que o requerente encontra-se em tratamento desde
08 maio de 2006, cujo quadro clinico previsto era de Agitação Psicomotora, Delírios
Persecutórios, Agressividade, e Dissociação Mental. Contudo apesar de atualmente fazer
tratamento com uso de fármacos, com o Dr. Fabio Olmo, Psiquiatra, CRM 8533, cuja qual
afirma que o paciente tem pensamento com curso acelerado, quadro com oscilações de
alucinações auditivas, humor ansioso e afeto alterado, faz-se necessário o uso continuo de
Olanzapina em uma dose prevista de 5mg 0-0-1 e Carbonato de Lítio 300mg 1-0-1, cujo laudo
expedido em 26 de novembro de 2018. De fato, aqui conclui-se que a alteração no quadro
psíquico descrito, também demonstra a incapacidade laborativa, estando inapto para o
trabalho, pois trata-se de um transtorno bipolar comumente conhecido como transtorno
maníaco-depressivo ou depressão, enfermidade crônica incurável, somente amenizada com
uso das drogas acima citada. Fica claro a incapacidade do requerente, considerando a alta
probabilidade de ocorrência de crises, o que torna inviável sua reabilitação ou recuperação a
ponto de conseguir manter-se em alguma atividade profissional remunerada, inclusive na
agricultura. Ressalta-se que o autor passou por diversas internações e atendimentos
emergenciais inclusive ficou internado em instituição psiquiátrica e faz uso constante de
medicação controlada. Trata-se de uma patologia irreversível comprovada por laudo médico
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conforme documento anexo.   ...   Desse modo, o perito do juízo, após perícia absurdamente
superficial, afirmou de maneira leviana e irresponsável que a recorrente possui capacidade
para o labor. A sentença julgou improcedente o pedido pois a perícia não constatou
incapacidade laborativa da parte recorrente, mesmo tendo sido apresentados exames,
atestados e declarações médicas, os quais são expressos ao mencionar que a parte autora é
portadora de tais moléstias, estando em tratamento contínuo, não havendo previsão do fim do
tratamento, concluindo pela impossibilidade de retorno ao trabalho.     ...   O autor faz
tratamento de fisioterapia, a medida de suas capacidades, não apresenta nenhuma melhora no
quadro, pois trata-se de uma quadro ortopédico irreversível, pois desde criança realizou
atividades relacionadas à agricultura para ajudar na sobrevivência de sua família, e que a
doença evoluiu ao longo do tempo, até se tornar insuportável, o que pode ser constado no
exame realizado, que contém vultuosas três (3) lesões graves, concluindo pela imprecisão dos
quesitos adotados pela médica indicada pelo juízo, nos termos dos quesitos 9 e 10. O autor faz
uso diário e comumente, de drogas que combatem a dor, como paracetamol 300mg e
meloxican 5mg, e inclusive relata é constante o uso de tramadol 50mg, constata-se assim que a
dor é crônica, e não uma simples dor aparente, que incapacita suas atividades diárias. Afirma
ainda que indagou o médico acerca da possibilidade de cirurgia para melhora, este afirmou
que os riscos avançados de cirurgia, além da elevada idade, além de não ser um método
seguro de cura ou mesmo de melhora, os riscos de cirurgia em três lugares e em três (3) lesões
distintas, somada e a idade avançada, não é o método a ser buscado.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:      lavrador                        

Data de nascimento:      23/1/1963                            

Grau de escolaridade:  ensino médio incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

a) ev.1-laudo11 - sem data;

b) ev.1-laudo12 - 26/11/18;

c) ev.1-laudo12 - 10/10/18;

d) ev.1-laudo13 - 11/1/19.

2.  O autor recebeu auxílio-doença de 9/6/2010 a 29/11/2018 (ev.12-out1, pág.8).

O laudo de perícia administrativa de 29/11/18, que deliberou cessar o benefício  naquela data,
encontra-se adequadamente fundamentado (ev.12-out1, pág.17).

A perícia do Juízo foi realizada no dia 9/5/19.

Indagada sobre qual a queixa do autor e quais as doenças diagnosticadas, a perita deu as
seguintes respostas:

2. Queixa de doença ou lesão que a pessoa examinada apresenta. 
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Dor na coluna, tremedeira, “trem ruim” - laudo de transtorno bipolar e discopatia
degenerativa 

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? 

Sim, de acordo com os laudos apresentados 

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. 

Nenhum sintoma, exame Psíquico sem alterações, exame físico LASEG negativo

Registro que os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam
para comprovar que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do
benefício.

Após a DCB, há apenas os atestados de ev.1-laudo13, de 11/1/19, cuja conclusão é a seguinte:
"Diante do exposto, nota-se lesão lombar de ordem degenerativa e dor refratária ao
tratamento conservador, o que o impossibilita de executar laboro rural braçal ou atividades
que demandem sobrecarga física corporal."

Referido médico assistente afirmou que o teste de lasegue foi positivo; ou seja: havia dor
lombar detectada, que o médico assistente concluiu ser incapacitante.

O laudo do médico assistente encontra-se muito bem fundamentado.

É inviável conceder o benefício desde a DCB, visto que, naquela data, o achado pericial foi de
que não havia incapacidade; e o mesmo teste de lasegue foi realizado, concluindo-se ser
negativo (ev.12-out1, pág.17).

Fixo a DIB em 11/1/19, data do referido laudo de médico assistente.

Fixo a DCB no dia anterior à data da perícia judicial, que concluiu haver capacidade.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o
INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA com DIB em 11/01/2019 e DCB no dia
09/05/2019.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371447v9 e do código CRC d630e63d.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000412-13.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE ASSIS MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "... Conceder
o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em 05/02/2019 e com
DIP na presente, devendo ser mantido, independentemente de requerimento de prorrogação,
até a constatação de sua plena capacidade laborativa em perícia realizada em sede
administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 02 (dois) anos contados da data da
perícia médica, realizada em 28/03/2019, ou até a conclusão de programa de
reabilitação;" (evento 27).

Em seu recurso, o INSS pretende excluir a obrigação de reabilitar o autor; e a fixação de
DCB. Para tanto, alegou o que segue:

A sentença condenou o INSS a implantar benefício de auxílio-doença e determinou que este
não deverá cessar até que o requerente seja considerado habilitado para o desempenho de
nova atividade. Ocorre que o processo de habilitação e reabilitação profissional compreende
quatro funções básicas:    ...

Com efeito, pela inexistência de perícia multidisciplinar nos autos (tão somente médica), a
decisão em análise careceu de elementos concretos de aferição da elegibilidade ao processo
de reabilitação, o que somente pode ser realizado pela Autarquia, daí a discricionariedade
defendida na presente peça recursal. Além disso, aludido dispositivo é claro em estabelecer
que a finalidade do programa de reabilitação profissional é permitir que o segurado
desempenhe outra profissão.  ...

A Lei 13.457/2017, na linha da MP 767/2017, plenamente aplicável ao caso, parte do
pressuposto de que é viável o estabelecimento de uma previsão, em cada caso e pelos
profissionais adequados, do período esperado para a recuperação do segurado, conforme o
tipo de doença e o estado de saúde do paciente. Em muitos casos essa previsão conta com
razoável nível de precisão, tendo embasamento científico e na experiência do profissional da
medicina. E a iniciativa de revisão deve partir justamente do segurado. É claro que há
inúmeros fatores externos, que o prognóstico depende profundamente do efetivo tratamento, e
que há margem de erro nas previsões periciais, uma vez que a ciência médica não é
matemática. No entanto, o essencial para lidar com esta margem de erro é que se possibilite
a manutenção do benefício mediante prova da continuidade da incapacidade, o que o
sistema previdenciário agora permite. É equivocado pensar que a fixação da DCB gera
automática e irreversivelmente a cessação do benefício. Pelo contrário, essa previsão de alta
não é absoluta. A inovação normativa implanta sistema muito mais inteligente e dinâmico de
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forma a resguardar os direitos do segurado.  Efetivamente, não mais subsiste a polêmica alta
programada, porquanto o Decreto nº 8.691, de 14 de março de 2016, preocupou-se em
alterar o texto do Decreto nº 3.048/99, como se vê das redações comparadas, de modo
que sempre que requerido o segurado será submetido a nova perícia antes da cessação do
benefício:

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...   Assim, produzida prova pericial, o médico designado para o ato apurou que a parte autora
é portadora de esquizofrenia e transtorno do pânico, que a incapacitam de forma total e
temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais desde 25/10/2018.

Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 02 (dois) anos para tratamento.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 19/03/2012 e
30/04/2018, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

A DIB deve ser fixada quando do ajuizamento (05/02/2019), uma vez que não há nos autos
qualquer requerimento administrativo posterior à DII fixada pelo perito.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se coaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.
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Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do pedido de
prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora por perícia
administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do art. 62; cabendo ao INSS a
convocação do segurado no momento oportuno.

Nessa esteira, deixo de acolher o pleito atinente à aposentadoria por invalidez, porquanto
ausente um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a incapacidade laboral de
caráter permanente.

Por fim, no tocante ao pleito de condenação em danos morais, não merece prosperar a
pretensão autoral, sendo certo que a não concessão do benefício previdenciário na esfera
administrativa não configura, por si, ato ilícito gerador de dano moral. Nesse entendimento, o
julgado abaixo colacionado:  ...

No presente caso, ao indeferir o requerimento do benefício de auxílio-doença, com base na
inexistência de incapacidade laborativa, o INSS levou em consideração a perícia médica
realizada por profissional qualificado, pertencente ao seu quadro. Ou seja, a decisão do INSS
se baseou em perícia médica aparentemente e em princípio, correta. Não houve, pois, má-fé ou
ilegalidade manifesta, por parte do réu, a justificar a pretendida responsabilização por dano
moral.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em
05/02/2019 e com DIP na presente, devendo ser mantido, independentemente de requerimento
de prorrogação, até a constatação de sua plena capacidade laborativa em perícia realizada
em sede administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 02 (dois) anos contados da data
da perícia médica, realizada em 28/03/2019, ou até a conclusão de programa de
reabilitação;  ...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:             pedreiro                

Data de nascimento:    28/12/1962                              

Grau de escolaridade: 4ª série (cf. laudo)
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2.  O laudo pericial afirma que o autor porta Esquizofrenia e transtorno do pânico. Afirmou
que há incapacidade temporária e total. Estimou o prazo de 2 anos de tratamento para
reavaliar o autor, como se infere dos quesitos n. 15 e 16:

15. O periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento?
Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? 

� Sim, o periciado está realizando tratamentos; � Pelo menos 2 (dois) anos de tratamento �
Não. � Sim. 

16. É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a)
periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade
habitual (data de cessação da incapacidade)? 

Pelo menos 2 (dois) anos de tratamento para que possa fazer uma reavaliação.

DCB - tema 164, TNU.

O perito estimou que serão necessários dois anos de tratamento para reavaliar o autor.

O autor porta patologia psiquiátrica, tem 56 anos de idade e instrução primária. A recuperação
é improvável, em vista do tempo estimado pelo perito.

Nesse contexto, reputo que há, de fato, incapacidade não temporária, mas de duração
indefinida, o que ensejaria a concessão de aposentadoria por invalidez. 

É inviável a concessão desse benefício, visto que configuraria reformatio in pejus.

Não obstante, em face desse contexto, deixo de aplicar a tese fixada pela TNU no ãmbito do
tema 174, o qual tem por suposto uma incapacidade temporária, e não de duração indefinida,
que é a que de fato acomete o autor.

REABILITAÇÃO - Tema 177, TNU.

Não há incapacidade multiprofissional definitiva (ou seja: parcial e definitiva). Em teoria, no
caso do controle da patologia apontada no laudo, o autor poderia voltar a atuar na sua
profissão.

Não obstante, como o dispositivo da sentença refere à reabilitação, o caso deve ser
reconduzido à tese fixada pela TNU no tema 177:

  

Questão submetida a
julgamento

Saber se a decisão judicial de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença
também pode determinar a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional
ou se tal ato se insere no âmbito da discricionariedade do INSS (arts. 62 e 89, ambos da
Lei n. 8.213/1991).

Tese firmada 1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o
encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise
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administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como
premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e
permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das
circunstâncias fáticas após a sentença.

Processo Decisão de
afetação

Relator (a) Julgado em Acórdão
publicado em

Trânsito em
julgado

0506698-
72.2015.4.05.8500/SE

29/05/2018 Juíza Federal
Isadora Segalla
Afanasieff

21/02/2019 26/02/2019 10/06/2019

       

 Tal qual fixada no item 2 da tese firmada, o INSS está vinculado a esse premissa, já que ela
não foi objeto de questionamento recursal (ressalva-se a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas APÓS a sentença, tal qual consta no item 2 da tese;
isso pode ser apurado em perícia administrativa a ocorrer em data futura).

Contudo, não cabe obrigar o INSS a reabilitar e condicionar o pagamento do benefício ao
término da reabilitação, tal qual fez a sentença.

O autor deverá ser encaminhado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, tal qual fixado no item 1 da tese firmada no Tema 177.

O recurso deve ser provido.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido EM PARTE, para:

(i) excluir a obrigação de o INSS reabilitar o autor; e, portanto, excluir a obrigação de
manter o pagamento do benefício até a conclusão da reabilitação;

(ii) encaminhar, se entender cabível, o autor para análise administrativa de elegibilidade
à reabilitação profissional (TNU, Tema 177, tese 1); para tanto, o autor deverá aguardar
ser notificado pelo INSS; ficará ciente que o benefício poderá ser suspenso se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no artigo 101 da Lei 8213/91.

Sentença mantida no que refere à não-fixação de DCB.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371495v4 e do código CRC 42d233f0.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000390-74.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FIRMO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Eis o ponto nodal que erroneamente induziu o julgador a erro, desaguando na improcedência
do pedido inaugural, pois o Recorrente não teve o seu benefício cassado por estar apto ao
trabalho, e sim por um “erro administrativo de digitação”, perpetrado pelo próprio Instituto
Recorrido, na pessoa do perito que realizou a peritagem que desencadeou a propositura da
presente demanda, pois o ilustre expert, a par de reconhecer textualmente, formalmente no
laudo pericial a “incapacidade do segurado”, ao transcrever o período que o mesmo ficaria
sob benefício, concedeu a este apenas “01 dia”, vale dizer, a perícia constatou a
incapacidade, mas ao fixar o prazo de vigência do benefício errou “ano” por “dia”, o que
chega a ser cômico se não fosse trágico, pois conceder o benefício para uma pessoa
reconhecidamente incapacitada, via perito do próprio INSS, por apenas um dia, se assemelha
mais a “humor negro”. Uma simples visada nos anexos da exordial, documento nº.27,
comprovará a alegação acima, eis que o mesmo registra textualmente que o requerimento de
auxílio-doença foi formulado no dia 10/05/2018 e concedido até o dia 11/05/2018, ou seja
“01” dia de benefício, vejamos:

...

1) O Recorrente/Segurado, fez exames e tratamentos por plano particular de saúde. Resposta:
Irrelevante se o Recorrente em algum momento fez algum exame na rede privada, para
alcançar e antecipar algum diagnóstico ou tratamento para sua doença maligna e mortal,
diga-se, que todo ano leva milhares de pessoa a óbito, principalmente aqueles mais
necessitados que dependem do sistema público de saúde para se cuidarem, eis que chegam a
ficar meses em uma fila de espera, aguardando por uma consulta, um exame mais elaborado e
caro, uma luz para cura de suas doenças e angústias, fato público, notório, incontestável e
inegável, neste país de corruptos em que verbas públicas destinadas a população em geral e
aos mais pobres em particular, servem para financiar e ostentar o luxo e riquezas de
assaltantes do erário. Junto aos anexos da exordial, podemos verificar, que pelo contrário do
que alega o Recorrido INSS, o Recorrente fez e vem fazendo todo o seu tratamento por órgãos
públicos, pois os documentos de nº.05 à 11 noticiam consultas e exames na Secretaria
Municipal de Saúde da Serra (ES); o de nº.14, 20, 21, 22, 23, 24 este último datado de
07/2014, foram expedidos pelo Hospital Santa Rita de Vitória (ES) conveniado com o SUS.

...
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2) O laudo pericial apresentado no evento 11, aponta que não há incapacidade laborativa no
momento. Resposta: Sobredito laudo do evento 11, esta datado de 13 de agosto de 2018, e foi
expedido pelo perito do juízo, após uma simples “entrevista” com o Recorrente, que segundo
mesmo não demorou mais do que 05 (cinco) minutos de diálogo, sem nenhum exame clínico
local, solicitação de exames, receituário, nada, nada, apenas uma conversa informal, com
leitura dinâmica dos laudos e exames que o periciado por sorte ou por azar, levou consigo.
Noutro giro, merece ser consignado que antes da perícia tida como judicial, o Recorrente já
havia passado por uma outra perícia no próprio INSS ou seja, no dia 10/05/2018,
praticamente um mês antes, o mesmo se deslocou a uma unidade do INSS e foi periciado
exaustivamente, com a apresentação de laudos, exames de sangue, verificação in loco da
cirurgia, análise da medicação que estava sendo ministrada para os problemas agravantes
decorrentes de quadro epilético, diabetes, depressão e pressão alta, que se hospedaram
concomitantemente no paciente, após o diagnóstico de câncer nos testículos, tudo
potencializado pela sua idade já avançada, mais de 60 (sessenta) anos, tendo sido considerado
incapacitado

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 26/05/1958. 

Escolaridade: 2º Grau completo. 

Formação técnico profissional: Gerente Administrativo

2.   O autor foi acometido de neoplasia maligna e recebeu benefício de 29/5/12 a 11/5/18
(evento25-rsc2, pág.3).

No recurso afirma-se que o perito do INSS reconheceu incapacidade; mas que, por um erro de
digitação, "... ao transcrever o período que o mesmo ficaria sob benefício, concedeu a este
apenas “01 dia”, vale dizer, a perícia constatou a incapacidade, mas ao fixar o prazo de
vigência do benefício errou “ano” por “dia”, ..." (evento 40, p.3).

Analisando o laudo sabi da perícia realizada no dia 10/5/18, afere-se que não foi o que
ocorreu.

O perito do INSS consignou DII em 29/5/12 (data conforme à indicada como DIB no CNIS) e
DCB em 11/5/18, ou seja, um dia depois do exame pericial.

O relato do exame físico demonstra que o perito, claramente, entendeu que o segurado estava
apto para retorno ao trabalho; é o que se infere do item "exame físico" e no item
"considerações":

BOM ESTADO GERAL, LÚCIDO E ORIENTADO NO TEMPO E ESPAÇO, EXAME
PSIQUIÁTRICO PRESERVADO, HIDRATADO, CORADO, ANICTÉRICO, ACIANÓTICO,
EUCARDICO, EUPNEICO. PRESSÃO ARTERIAL 120/80 FREQUÊNCIA CARDÍACA 64

Considerações: EXAME FÍSICO ATUAL PRESERVADO, SEM EVENTO AGUDO
INCAPACITANTE, AFECÇÃO CRÔNICA.
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O equívoco ocorrido foi no item "resultado", no qual consignou que "existe incapacidade
laborativa" (ev.25-rsc2, pág.7). Eventualmente, tal equívoco ocorre.

A indicação da persistência de incapacidade é totalmente discrepante com o que o perito
lançou no campo relativo ao exame físico.

Em suma: o perito do INSS identificou aptidão laboral e lançou a DCB no dia posterior ao do
exame.

3. Dos laudos médicos anexados pelo autor, o mais recente foi emitido em fevereiro de 2017;
ou seja: mais de um ano antes da DCB.

Laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

Portanto, a respeito do fato probando, resta o laudo pericial, cujo conteúdo é contrário à
pretensão.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela autora, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC). 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371443v5 e do código CRC 8fc3c9b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000197-28.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DANIEL ALVES DE CASTRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

O laudo pericial confirma a existência da lesão, inclusive reconhecendo a diminuição de força
na mão direita, contudo, concluiu que não é suficiente para gerarem incapacidade para o
trabalho rural, o que não é verdade. O Recorrente ainda está acometido de grave limitação
funcional na mão, não suportando o exercício de qualquer tarefa que exija o mínimo esforço
físico. E é de conhecimento comum que as atividades campesinas exigem elevado grau de
esforço físico, daí a necessária concessão do benefício. O PRÓPRIO INSS RECONHECEU A
INCAPACIDADE LABORATIVA E CONCEDEU O AUXÍLIO DOENÇA
ADMINISTRATIVAMENTE EM PERÍODOS ANTERIORES. O Requerente juntou aos autos
laudos médicos que atestam sua enfermidade. Verifica-se, portanto, que o perito emitiu
parecer equivocado e totalmente contraditório, vez que reconheceu a existência da limitação
funcional na mão e posteriormente concluiu pela ausência de incapacidade para o labor. A
partir do conteúdo probatório dos autos, resta claramente comprovado que o Requerente é
portador de doença incapacitante, o que é atestado tanto pelos laudos médicos particulares
apresentados quanto pelo laudo pericial. Nota-se claramente que o perito, quando da
elaboração do laudo, não levou em consideração o modo de vida do Requerente, as atividades
comumente praticadas diariamente. Como ressaltado nos autos, o Requerente não suporta o
exercício de qualquer tarefa que exija o mínimo esforço físico ...

3. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICIENTE – DA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA Diante do conteúdo fático-probatório dos autos, fica claramente
demonstrada a insubsistência do laudo pericial, o que implica na sua anulação e na
redesignação de perícia capaz de trazer aos autos as informações necessárias, conforme
demanda o caso concreto. Considerando todo o contexto dos autos, nota-se de maneira
cristalina grave falha ocorrida durante a instrução probatória. Como apontado inclusive na
peça de impugnação ao laudo pericial, o laudo pericial foi deficiente, incapaz de solucionar a
crise de certeza dos autos. E diante da patente deficiência na instrução probatória, há que se
falar aqui na possibilidade de anulação da sentença recorrida, caso Vossas Excelências não se
convençam pelas razões do Recorrente.  ...  Incontestável é que a sentença merece ser
reformada, diante de toda a fundamentação supra aliada ao conteúdo dos autos, restando
ainda claramente demonstrada a necessidade de realização de uma nova perícia, para que se
apure as informações necessárias a uma decisão de mérito que retrate a realidade fática.
Considerando ainda que Vossas Excelências não estão adstritas ao conteúdo do laudo
pericial, requer seja dado provimento ao presente recurso, condenando o INSS ao
restabelecimento do benefício de auxílio doença, nos termos da petição inicial.
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II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:        lavrador

Data de nascimento: 17/9/1965                                 

2.  A petição inicial não acostou laudos de médico assistente. 

Os únicos documentos médicos acostados pelo autor foram alguns prontuários de atendimento
médico (evento1-procadm5, págs.9/16).

Quanto ao fato probando, resta apenas o laudo do perito do Juízo, cujo conteúdo é
desfavorável à pretensão formulada.

Quanto à doença/lesão que o autor porta, o perito consignou o seguinte (ev.12, n.2):

Perda funcional da mão direita pós trauma – queda de bicicleta, não apresenta exame de
eletroneuromiografia de mão direita (que indispensável para avaliação dessa suposta perda
funcional). Ao exame físico apresenta discreta diminuição de força em mão direita. No
momento com os exames apresentados e o exame físico realizado não é possível determinar
incapacidade laborativa e/ou restrição laboral

O perito do Juízo deixou claro que a perda de força na mão direita - que foi qualificada como
"discreta" - não o incapacita para a função de lavrador.

A perda funcional pode gerar o direito à percepção de auxílio-acidente. Caberá ao autor
formular tal pedido administrativo se entender cabível e, se o mesmo for indeferido, poderá
questionar o indeferimento na justiça.

O fato de o INSS ter deferido o benefício em situação anterior, evidentemente, não significa
que a incapacidade perdurou, como parecer querer fazer crer a argumentação lançada no
recurso.

O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado. O perito apontou concretamente
os documentos médicos que lhe foram apresentados, o exame físico realizado e a conclusão a
que chegou. Por conseguinte, não há razão para anular – e muito menos para reformar – a
sentença.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371463v4 e do código CRC 916c4e46.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000177-46.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NATHALIA CAROL LEAO LUGARINHO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a  "...
Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6213668253),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento
do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação;..." (ev.28).

Em seu recurso, o INSS pediu o que segue:

1) para fixação da DCB, nos termos dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91.

2) para afastar a aplicação de multa previamente estipulada. 

3) A reforma da sentença quanto à correção monetária, de acordo com as razões acima.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...

Em que pese a DII fixada pelo perito, da análise detida do conjunto probatório coligido aos
autos, concluo que há elementos suficientes que formam o convencimento deste Juízo no
sentido de que a parte autora permanecia incapaz para o trabalho quando sua benesse n.º
6213668253 foi cessada administrativamente em 02/10/2018.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 13/12/2017 e
02/10/2018, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao restabelecimento do benefício
previdenciário de auxílio-doença n.º 6213668253 desde a cessação indevida.
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Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

 Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se coaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, por meio da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do pedido de
prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora por perícia
administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do art. 62; cabendo ao INSS a
convocação do segurado no momento que entender oportuno.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6213668253),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do
segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação;

...

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Os juros de
mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97.

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.
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  Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos.

...

 P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:    "vendedora de bolo" (cf. ev.18)                         

Data de nascimento:   17/1/92                                

Grau de escolaridade: 8ª série

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2. DCB.

O perito  apurou que a parte autora é portadora de transtorno de humor grave, que a
incapacita de forma total e temporária para o exercício de suas atividades laborativas
habituais desde 13/12/2018. Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 06 (seis)
meses para tratamento (ev.18).

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na Lei
13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema 164):

"Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a
Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os
benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de
Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016,
podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e
demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos
segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício;
b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a
sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para
a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação
do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
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Por critério de segurança jurídica – visto que a sentença gerou na parte a expectativa legítima
(legítima porque prevista na sentença) de não ter o benefício cessado sem que houvesse,
previamente, uma perícia administrativa –, fixo a DCB em 45 dias após a sessão de
julgamento; ou seja, no dia 27/12/2019.

3. Multa.

A sentença não aplicou multa.

Nesse ponto, o recurso não deve ser conhecido.

4.  Critério de correção e juros.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro
lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O julgamento desses
embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a
conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos.

Pelo exposto, no ponto enfocado o recurso do INSS deve ser desprovido.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte para FIXAR DCB NO DIA 27/12/2019.
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Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371573v4 e do código CRC 83260741.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000148-24.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELIZABETH BASTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA. 

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte
autora aduziu o que segue:

I. DA TOTAL INCAPACIDADE LABORAL – CONVERSÃO DO AUXÍLIODOENÇA EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  ... In casu, os documentos juntados, especialmente os
laudos e exames médicos, demonstram que a Recorrente possuí incapacidade total para o
exercício de suas funções. Importante mencionar que a Recorrente impugnou o laudo pericial
nestes termos (Evento 32, PET1, Página 1) Para que reste claro que a incapacidade da
Recorrente é TOTAL para o exercício de qualquer atividade laboral, basta analisarmos os
laudos médicos juntados aos autos, onde todos são claros ao informar que as patologias que a
autora possui a incapacita de forma completa:  ...  Importante ser observado que todos os
laudos médicos juntados foram emitidos por médicos vinculados ao SUS, bem como com
especialidade na área de patologia da autora (ortopedia | traumatologia). Em situação
análoga aos dos autos, em que o autor possuía patologias idênticas a Recorrente, a
jurisprudência pátria tem decidido pela concessão do benefício aposentadoria por invalidez,
considerando a incapacidade TOTAL e PERMANENTE. Vejamos  ... Assim sendo, resta
patente que as patologias que acometem a Recorrente atingem membros fundamentais para o
exercício de qualquer atividade laboral, o que incapacita a autora de forma total para o
exercício de qualquer atividade profissional. Vale reiterar que o Novo Código de Processo
Civil determina que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo firmar sua convicção
em outras provas constantes nos autos, regras da experiência do magistrado, analisando a
realidade social da parte autora e outros fatores que julgar importante na análise do mérito.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...  2.1 Da incapacidade para o exercício profissional

A aptidão laboral da parte autora foi objeto de análise pelo perito designado por este Juízo,
responsável por trazer o conhecimento técnico necessário para subsidiar a decisão judicial
mediante a apresentação do laudo juntado ao Evento (23), do qual se extraem estes informes:

A autora [doméstica] tem gonartrose (CID M17) e lombociatalgia bilateral (CID M54.3),
queixando-se de gonalgia esquerda e dorsalgia (excerto da história clínica e quesito n.02 do
Juízo);

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 354



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 223/416

5000148-24.2018.4.02.5004 500000371439 .V4 JES10672© JES7027

O quadro induz em incapacidade parcial (incluso sua atividade habitual) e definitiva (quesitos
n.06 e 07 do Juízo);

“Pode ser reabilitado para atividades que não demandem a realização de grandes esforços
físicos, deambular ou posição ortostática por longos períodos e subir ou descer escadas”
(quesito n.08 do Juízo);

O autor pode ser reabilitado para atividades que não demandem grande uso ou esforços de
membro superior direito ou grandes esforços físicos em geral (quesito n.08 do Juízo);

Havia incapacidade em 12/04/2018, dia seguinte ao cancelamento do benefício (quesito n.11
do Juízo);

Há como atestar incapacidade laborativa a partir de outubro de 2017 (quesito n.11 do Juízo);

A autora encontra-se em tratamento, oferedido pelo SUS, contudo, não há como estimar uma
data para a recuperação, visto que a patologia é permanente (quesitos n.15 e 16 do Juízo).

A mais do que o laudo produzido pelo Juízo, verifico a existência, no álbum processual, de
documentos médicos trazidos tanto pela parte autora quanto pelo INSS, dentre os quais releva
destacar:

a) trazidos pelo INSS [juntados ao Evento (16)]:

a.i) o laudo médico pericial de página 5, a partir de  exame realizado em 11/04/2018, com o
resultado Não existe incapacidade laborativa, apontando o início da doença em 01/11/2014,
início da incapacidade em 21/11/2017, e as seguintes considerações: “Não há elementos nesta
perícia que justifiquem a concessão do benefício de incapacidade solicitado. Queixas não
subsidiadas por alterações clínicas que comprovem incapacidade. Portadora de doenças
crônicas sem sinais de agravamento. Segurada 51 anos, empregada doméstica, com escoliose
desde a infância, dor cronica na coluna lombar e queixando-se de dor em joelhos. Sem
limitação funcional em exame médico pericia atual. Não comprova tratamento fisioterápico.
Não comprova indicação de cirurgia. Não comprova internações ou passagem por PA ou PS
devido agravos, complicações. Não apresenta Novos exames complementres. Não apresenta
novos LM” (sic).

b) trazidos pela parte autora [juntado ao Evento (19), documento 3]:

b.i)  o laudo de médico assistente de página 1, datado em 11/06/2018, de onde se extrai que a
autora apresentava gonalgia em joelho esquerdo, com nove anos de evolução, devido à
ruptura e sub luxação menisco medial. Aponta não haver capacidade laboral, ainda, indica
espera por tratamento cirúrgico.

Colocado isso, apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC, arts. 371 e 479),
acolho as conclusões da perícia médico-judicial, que trouxeram respostas seguras e coerentes
sobre as questões relevantes para o julgamento da controvérsia.

Acolho, ademais, no ponto, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do Espírito Santo, segundo
o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular” (DIO - Boletim da
Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).

2.2 Da qualidade de segurado(a) e da carência
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No tocante aos requisitos concernentes à qualidade de segurado e à carência, não há
controvérsia, até porque a parte autora postula a condenação do INSS ao restabelecimento de
benefício que vinha sendo pago administrativamente, mas cessado, segundo alega,
equivocadamente, em 11/04/2018.

2.3 Disposições finais

É de rigor, nesse contexto, o reconhecimento de que a parte autora tem incapacidade
PARCIAL e PERMANENTE para o trabalho.

Logo, estando presentes todos os requisitos, mas se tratando de incapacidade apenas
PARCIAL, a parte autora faz jus à fruição do AUXÍLIO-DOENÇA, mas não à concessão de
aposentadoria por invalidez.

Por essas razões, o auxílio-doença deve ser restabelecido desde a data em que foi cessado,
administrativamente, pois é certo que, nesse dia, a parte autora continuava incapacitada para
o labor, revelando-se, portanto, ilegal o ato administrativo que pôs fim ao pagamento da
utilidade previdenciária.

Deixo de fixar a Data de Cessação do Benefício (DCB), uma vez que, neste caso, o perito
judicial concluiu que a incapacidade da autora é permanente. Logo, o INSS deverá manter o
benefício até que a parte autora seja considerada reabilitada para o desempenho de
atividade, compatível com suas limitações físicas e o seu grau de instrução, que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez (Lei n.
8.213/91, art. 62).

Desde logo, fica ressalvada a possibilidade de o INSS cessar o benefício, desde que o faça
motivadamente, ao constatar o retorno voluntário do(a) segurado(a) ao exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência (Lei n. 8.213/91, art. 60, § 6º), observado o devido processo
legal, tanto formal (respeito ao procedimento previsto na legislação aplicável) quanto
substancial (contraditório e ampla defesa).

Desde já, autorizo o desconto, no valor do benefício, de eventuais valores recebidos sob o
mesmo título a partir da DIB fixada neste decisum.

3. DISPOSITIVO

Do exposto, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS, resolvendo o mérito, na forma do artigo
487, I, do CPC/2015, para condenar o INSS a:

a) restabelecer, em favor da autora, o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA que vinha sendo
mantido sob NB 620.977.581-4, pagando-o desde o dia seguinte à data em que foi cessado
(11/04/2018), Data de Início de Pagamento nesta Sentença;

...

c) promover a reabilitação profissional, compatível com as limitações físicas e o grau de
instrução do autor, uma vez que se trata de pessoa com apenas 52 anos de idade, apta a
adaptação a uma nova atividade.

....

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
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II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 25/11/1966

Profissão: DOMÉSTICA 

Grau de Instrução: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

2.   A autora recebeu auxílio-doença de 6/3/17 a 4/8/17; e de 21/11/17 a 11/4/18 (ev.31).

A sentença condenou o INSS a restabelecer o AUXÍLIO-DOENÇA até que haja
REABILITAÇÃO.

Os laudos particulares que afirmam haver incapacidade definitiva, transcritos no recurso,
foram ambos emitidos em 2017, em data bem anterior à DCB (11/4/18). Os laudos de médico-
assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que o estado de
incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício. 

O laudo particular emitido em 11/6/18 (também colacionado no recurso, pág. 4) afirma que há
incapacidade por tempo indeterminado e necessidade de cirurgia. Não afirma haver
incapacidade definitiva.

Ora: a autora receberá benefício até que haja reabilitação. Logo, não há risco de cessação
imediata por estimativa de melhora. Por outro lado, o perito do Juízo foi enfático ao afirmar
que, não obstante haja incapacidade definitiva para a função habitual de doméstica (ev.23, n.
7.2), o perito afirmou ser viável a reabilitação, nos seguintes termos:

8. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a)
periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação?
Qual atividade? 

R: Pode ser reabilitado para atividades que não demandem a realização de grandes esforços
físicos, deambular ou posição ortostática por longos períodos e subir ou descer escadas.

A autora reside na área urbana de Linhares e tem 53 anos de idade. É inviável, nesse
momento, desde já excluir a possibilidade de reabilitação.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371439v4 e do código CRC b96423b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5000114-21.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MONTEIRO GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Contudo, em sentença (Evento 52), o Exmo. Magistrado julgou improcedente a pretensão
autoral alegando falta de interesse de agir, pois supostamente não houve requerimento
administrativo após o início da incapacidade. Entretanto, o honrado juízo não observou que
foi formulado requerimento administrativo na data de 22/10/2018, NB 625.316.518-0 e
número do requerimento 192435637, vejamos: 

...

Dessa forma, não resta dúvida que na DER em 22/10/2018 a autora ESTAVA INCAPACITADA
para o trabalho, conforme concluiu o expert em seu laudo pericial. Diante disso, deve ser
sanado a omissão da não observância o requerimento administrativo supramencionado,
afastando a conclusão de falta de interesse de agir, para julgar procedente a demanda,
condenando ao INSS conceder o benefício do auxílio doença com DIB em 22/10/2018 e
finalizando em 31/12/2018.

...

a) Seja recebido e PROVIDO o presente recurso inominado, reconhecendo a existência do
requerimento administrativo realizado em 22/10/2018, bem como julgando procedente a
presente demanda, reconhecendo que a autora estava incapacitada de forma parcial e
temporária para suas atividades laborativas entre 22/10/2018 a 31/12/2018, concedendo o
benefício de auxílio doença, com DIB em 22/10/2018 (data da DER) e término em 31/12/2018;

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:                             

Data de nascimento:                                  
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Grau de escolaridade:

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  A sentença julgou improcedente o pedido.

A autora interpôs embargos de declaração (ev.40) e o Juízo a quo deu-lhes provimento, para
"Conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora desde 15/01/2019,
devendo ser mantido até 15/03/2019;".

O INSS interpôs embargos de declaração (ev.50) e o Juízo a quo deu-lhes provimento, para
julgar improcedente o pedido.

Novamente, o autor interpôs embargos de declaração (ev.59) e o Juízo a quo negou-lhes
provimento, no qual declinou a seguinte fundamentação:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de sentença prolatada às fls. retro,
aduzindo, em síntese, omissão no julgado.

É o relatório. Decido.

Cabem embargos declaratórios para retificar sentenças/decisões que apresentarem vícios de
contradição, obscuridade, omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da
Lei 9.099/95). Além disso, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, admite-se a suscitação, em embargos de declaração, de fato novo que possa influir no
julgamento do feito (REsp 1215205/PE, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador
Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 12/04/2011, DJe 12/05/2011).

No caso dos autos, trata-se do terceiro embargos de declaração contra a sentença, sendo certo
que durante todo o trâmite processual nada foi tratado a respeito do requerimento datado de
22/10/2018.

Diante desse quadro, não há como se prover o recurso, porquanto nada sobre o dito
requerimento foi debatido ao longo de todo o processo, trantando-se, portanto, de inovação.

Diante desse cenário, conheço dos embargos opostos, porém lhes nego provimento.

O recurso tem o mesmo objeto destes terceiros embargos de declaração (ev.59); ou seja: a
concessão de auxílio doença, com DIB em 22/10/2018 (data da DER) e término em
31/12/2018.

Durante tal período, a perícia reconheceu incapacidade (evento21, nº 9).

A inicial pediu a concessão de benefício por incapacidade desde a cessação do auxílio-doença
ocorrida em 9/9/18 (NB 6102060303).

A autora comprovou que realizou novo pedido em 22/10/18 (ev.69, pág.4).

Por outro lado, como já referi, a perícia reconheceu incapacidade entre outubro e dezembro de
2018.
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Logo, o pedido deve ser provido.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido, razão pela qual CONDENO o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA com DIB em 22/10/18 e DCB em 31/12/2018
(NB 6253165180).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371565v4 e do código CRC 401a4004.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 355



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 230/416

0036663-33.2017.4.02.5052 500000371423 .V4 JES10672© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 0036663-33.2017.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALINE SILVA FLORENTINO (AUTOR)

RECORRENTE: JEFERSON SILVA FLORENTINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

Os autores interpuseram RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade de seu falecido pai, sr.
Jorge. 

Eis o que alegaram no recurso:

Os Recorrentes pleiteiam o benefício previdenciário de seu pai, falecido em data de
09/06/2017, em decorrência de uma embolia pulmonar, cardiopatia dilatada – CID I 26. O de
cujus gozou auxílio-doença previdenciário NB 31/616.430.582- 2, no período de 07/11/2016 a
11/01/2017, por ocasião da perícia junto ao Instituto-Recorrido. Ocorre que nessa mesma
perícia realizada em data de 11/01/2017, o perito do Instituto-Requerido reconheceu a
incapacidade desde a data de 03/10/2016, uma vez que o de cujus sempre exerceu atividades
braçais, que não exigiam nenhuma qualificação como gari, auxiliar de obras, calceteiro,
pedreiro, operador de serviços urbanos e empregado rural. Ainda, reconheceu o perito que o
de cujus era portador de gonartrose, “com queixa de dor no 1/3 inferior da coxa esquerda
desde o início em 2016, associado a edema. Relata fratura do fêmur esquerdo há mais de 15
anos. Laudo médico CRM-ES 3714 de 3/10/16: queixa de dor no joelho esquerdo; passado de
fratura em fêmur; RX calo exuberante e placa bem posicionada; HD: gonartrose. Filmes de
RX da coxa esquerda de 5/9/16 com imagem de osteossíntese de fratura de fêmur com
elementos metálicos bem posicionados”. Contudo, cessou o benefício na data da perícia. Veja
o documento às fls. 21, do evento 01, OUT2. Incapacidade atestada pelo perito Robson
Adriano Zanoli, CRM 6323, portanto, resta patente a incapacidade e o direito ao benefício,
desde a data de sua cessação indevida. Veja-se que a incapacidade laborativa é um termo que
diz respeito à perda ou redução da capacidade do indivíduo desempenhar as funções referentes
à sua ocupação profissional, seja de maneira parcial ou permanente. A incapacidade é uma
condição que pode ser ocasionada por alterações patológicas provocadas por doenças ou
acidentes. A incapacidade laborativa também é caracterizada por situações em que a
continuidade do trabalho representa possibilidade de agravamento do problema ou ofereça
risco de morte para o indivíduo ou para terceiros A constatação dessas incapacidades e a sua
análise, normalmente, é bastante difícil e casuística. Além das condições clínicas do segurado,
será preciso analisar a idade e condições sociais, pois em alguns casos a baixa escolaridade,
as patologias e a idade avançada tornam inviável a reabilitação do segurado O artigo 201 da
Carta Magna estabelece que os planos de previdência social, nos termos de Lei, atenderão a
cobertura dos eventos de doença, incluídos os resultantes desses eventos de incapacidade
física para o trabalho. Assim, uma vez que o segurado cumpriu todos os requisitos necessários
para percebimento do benefício (artigos 42, 59 e 86 da Lei 8213/91), ou seja, é segurado,
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contribuinte, sofrera infortúnio que o deixou incapaz para o exercício de suas funções, nada
mais justo que seja reconhecido e concedido o devido benefício incapacitante. Deve ser dito
que a atividade desempenhada pelo de cujus é atividade que exige muita força física, é uma
atividade que se desenvolve sem as devidas e adequadas condições salubres, e acabam por
desgastar e muito o organismo, por tratar-se de força humana, não pode ser substituído e nem
reformar-se como um objeto. Assim, quando a sobrevivência do segurado depender única e
exclusivamente do seu poder de produção laboral e a base da sua produção for sua própria
força física, será necessário valorar as condições do segurado, se é possível o seu retorno ao
mercado de trabalho em plenas condições de força física, mental e social. Torna-se, portanto,
necessário que a parte segurada só retorne as atividades laborais, quando evidenciada, por
perícia multidisciplinar, sua total recuperação, nunca quando evidenciada lesão sequelar.
Evoca-se ainda, o fato de que a prova decisiva não é a pericial como muitos afirmam, mas o
conjunto probante. Ela só será a prova principal quando feita de modo correto. O que não foi
o caso, uma vez que o de cujus, faleceu quando se preparava para requerer a cópia do
processo administrativo para ingressar na Justiça Federal pleiteado o benefício negado. Nessa
linha de valoração, dar a devida recepção as provas, não significa reexaminá-las ou
reapreciá-las. Mas ter noção da amplitude e da profundidade que esta abarcado todo o
contesto probatório num processo judicial, principalmente em demanda previdenciária de
benefícios incapacitantes, pois o peso probante de um relatório médico, nos termos do CFM, é
superior ao do perito.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

" ... Verifico, assim, que os autores não comprovaram a existência de incapacidade que
autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos documentos suficientes capazes de
infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que os
autores não se desincumbiram de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados. Convém ressaltar que a perícia médica judicial,
submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente
nomeado por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação aos documentos
particulares juntados aos autos pelas partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59).

Desta forma, inexistindo incapacidade laboral, não faz jus os autores ao benefício
previdenciário pleiteado na inicial.

Quanto à qualidade de segurado do genitor dos autores, desnecessária se mostra sua análise,
tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a ausência de
incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou não de segurado da
parte autora.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.
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A ação se refere a um período de quase 6 meses de benefício que, segundo os autores, seria
devido a seu falecido pai.

Com efeito, trata-se de ação de conhecimento proposta por Jeferson Silva Florentino e Aline
Silva Florentino em face do INSS, objetivando a condenação do réu ao restabelecimento do
auxílio-doença de seu genitor, Jorge Pedrolino Florentino, de 11/01/2017 até o seu
falecimento em 09/06/2017, com o pagamento dos atrasados devidamente corrigidos.

Visto que o titular originário do direito alegado (sr. Jorge) faleceu, o Juízo a quo determinou a
realização de perícia médica indireta (ev.11).

Narrou o perito que o falecido sr. Jorge era calceteiro e nasceu em 18/06/1969 (ev.23).

O perito do Juízo analisou a documentação trazida - foi uma perícia indireta - e concluiu não
restar provado que houvera incapacidade no período de 11/1/17 até o falecimento, 9/6/17; e
que a patologia que os autores disseram ter causado a incapacidade não tinha correlação com
a que causou a morte do sr. Jorge. 

Eis as respostas:

CONCLUSÃO: Conforme exame pericial indireto conclui-se que o de cujus era portador de
Sequela de Fratura de Fêmur – T93 com Gonartrose – M17 e, afastou-se do trabalho por
essas patologias há três meses antes do seu falecimento, o qual ocorreu em 09/06/2017, cuja
causa morte foi Embolia Pulmonar – I26 e Cardiopatia Dilatada – I42.0. Esteve em benefício
de auxílio-doença de 07/11/2016 a 11/01/2017. Conforme análise, não há documentos
médicos que comprovem a incapacidade alegada do de cujus pelas patologias ortopédicas
mencionadas, vez que não há alterações descritas nos documentos, pelo contrário, há
registro de osteossíntese com elementos metálicos bem posicionados na coxa esquerda,
sendo o óbito ocasionado por patologias cardiológicas, não tratadas previamente. Para
comprovação de incapacidade anterior por patologias clinicas deve ser anexado prontuário
medico. Caso não haja tal documento não há prova inequívoca de incapacidade previa ao
falecimento.

3. Indique, tanto quanto possível, a data (ou época) provável do início da doença, ainda que
tal data seja anterior ao diagnóstico (principalmente em casos de doenças degenerativas e/ou
progressivas)?

Conforme documentos médicos e relato de familiares, o de cujus sofreu a Fratura no fêmur
há mais de 15 anos, com queixas de dor no joelho pela Gonartrose desde o início de 2016.
Não souberam informar sobre a cardiopatia, pois o de cujus não realizada tratamento. 

4. Existe nexo de causalidade entre a doença apresentada e a função desenvolvida pelo
falecido em vida? 

Não há relação entre as doenças e o trabalho realizado.

5. Com fundamento nos dados colhidos, estava o falecido incapacitado para o trabalho? Por
quê? 

Não há documentos que comprovem a incapacidade pelas patologias ortopédicas e nem
cardiológicas.
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8. Caso a conclusão seja de que a doença não acarretava qualquer limitação laboral,
justifique a resposta, informando, ainda, se mesmo portando a doença o periciando podia
desempenhar até mesmo atividades que demandassem intenso esforço físico. 

Pelos documentos observados nos autos, não há comprovação de que as patologias
ortopédicas causaram incapacidade, vez que há descrição em Laudo Médico Pericial do
INSS, com Raio X datado de setembro de 2016, com osteossíntese de fratura de fêmur com
elementos metálicos bem posicionados, ou seja, não havia alterações.

O laudo está adequadamente fundamentado. 

Visto que o perito não detectou documentos médicos que comprovassem ter havido estado
incapacitante do sr. Jorge no período objeto da ação (11/1/17 a 9/6/17), a  sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371423v4 e do código CRC bf1d3760.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5000824-41.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAYLA LEITE DA COSTA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a  "...
Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6233157629),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento
do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação;". 

Em seu recurso, o INSS pediu o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, a fim de que o INSS não seja obrigado a
efetuar nova perícia administrativa antes da cessação do benefício, no caso de o segurado
não efetuar pedido de prorrogação, fixando-se a DCB expressamente, bem como revogar
eventual multa prevista nesse ponto;

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias ÚTEIS;

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária;

d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus
valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.

Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).
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Assim, produzida prova pericial, a médica designada para o ato apurou que a parte autora é
portadora de portadora de depressão, ansiedade, ataque de pânico e fobia social, que a
incapacitam de forma total e temporária para o exercício de suas atividades laborativas
habituais desde 05/04/2018.

Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 08 (oito) meses para recuperação.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias no
período compreendido entre 11/2015 e 05/2018, o que permite reconhecer o preenchimento de
todos os requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao restabelecimento do benefício
previdenciário de auxílio-doença n.º 6233157629 desde a cessação indevida.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

 Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se coaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do pedido de
prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora por perícia
administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do art. 62; cabendo ao INSS a
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convocação do segurado no momento que entender oportuno.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6233157629),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do
segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação;   ...

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

  Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso, que
inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da cessação até o
restabelecimento.

...

 P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 18/03/1995 

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Profissão:   "representante de atendimento / telemarketing" (ev.6-out1).            

2.. Fixação de DCB.

O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na Lei
13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições
que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por
unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição
da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e
demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
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INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º
13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a
realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá
pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."

O perito estimou prazo de 8 meses (ev.15, n. 16).

A perícia foi realizada em 20/3/19.

O prazo se escoará daqui há alguns dias (20/11/19).

Por critério de segurança jurídica –  visto que a sentença gerou na parte a expectativa legítima
(legítima porque prevista na sentença) de não ter o benefício cessado sem que houvesse,
previamente, uma perícia administrativa –, fixo a DCB em 45 dias após a sessão de julgamento; ou
seja, no dia 27/12/2019.

 

3. Multas. 

A sentença fixou 2 multas, nos seguintes termos:

"... impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso, que inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da cessação
até o restabelecimento."

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do
benefício (quando este tem valor equivalente ao salário mínimo, como muitas vezes ocorre).

Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à 2ª multa - a incidir no caso de cessação indevida -, deve ser excluída, visto que se
fixou a DCB.

4. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;
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O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para reduzir a primeira multa para
R$100 por dia de atraso e excluir a segunda multa; e para FIXAR A DCB NO DIA
27/12/2019.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos
acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371419v6 e do código CRC 09813ac6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5018463-12.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VAGNER DA ROCHA BRAGA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO, FIXADA EM SENTENÇA, DE O INSS MANTER O
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO.
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA TNU QUANDO DO JULGAMENTO DO
TEMA 177. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"... restabelecer o auxílio-doença NB 31/619.577.000-4 desde a cessação, em
19/9/2018, mantendo o pagamento do benefício até a conclusão do programa de reabilitação
profissional." (ev.45).

Em seu recurso, o INSS pediu o que segue:

Portanto, requer-se a reforma da sentença para afastar a exigência de prévia submissão a
processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício, possibilitando, assim, a
realização de perícia de elegibilidade pela INSS e a cessação administrativa em caso de INSS
constatar que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua
capacidade laborativa para sua atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente
de processo de reabilitação profissional.

II.        Fundamentação.

A sentença reconheceu incapacidade definitiva e parcial e entendeu não ser o caso de aplicar-
se a súmula 47 da TNU; e condenou o réu a pagar o benefício de auxílio-doença até a
conclusão da reabilitação:

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou fratura de ulna
e luxação coxofemoral (quesito 3, evento 14). Afirmou que o autor não possui aptidão para
exercer a atividade habitual de vendedor, apesar de não ter comprovado  (quesitos 6-7).
Atestou limitação para dirigir veículos e demanda de função motora fina (quesito 8). Concluiu
que há incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 12). Considerou viável reabilitação
profissional como auxiliar administrativo.   ...   As condições pessoais ainda não permitem
descartar de forma absoluta a viabilidade da reabilitação profissional. O autor, nascido em
09/04/1986, tem 33 de idade. Essa idade não constitui embaraço absoluto para a reinserção
no mercado de trabalho. O grau de instrução do autor é de ensino superior em ciências
biológicas (quesito 1, evento 14). O autor não precisará frequentar curso para elevar o grau
de escolaridade para ter acesso a ocupações compatíveis com suas limitações.   ... 
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 Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB
31/619.577.000-4 desde a cessação, em 19/9/2018, mantendo o pagamento do benefício até a
conclusão do programa de reabilitação profissional.

O caso deve ser reconduzido à tese fixada pela TNU no tema 177, cujo precedente (ementa do
Pedilef 0506698-72.2015.4.05.8500/SE) foi transcrito no recurso.

Eis a tese fixada no julgamento do Tema 177:

  
Questão submetida a
julgamento

Saber se a decisão judicial de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-
doença também pode determinar a submissão do segurado a processo de reabilitação
profissional ou se tal ato se insere no âmbito da discricionariedade do INSS (arts. 62 e
89, ambos da Lei n. 8.213/1991).

Tese firmada 1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o
encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar
como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade
parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação
das circunstâncias fáticas após a sentença.

Processo Decisão de
afetação

Relator (a) Julgado em Acórdão
publicado em

Trânsito em
julgado

0506698-72.2015.4.05.8500/SE 29/05/2018 Juíza Federal
Isadora Segalla
Afanasieff

21/02/2019 26/02/2019 10/06/2019

       

 Tal qual fixada no item 2 da tese firmada, o INSS está vinculado a esse premissa, já que ela
não foi objeto de questionamento recursal (ressalva-se a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas APÓS a sentença, tal qual consta no item 2 da tese;
isso pode ser apurado em perícia administrativa a ocorrer em data futura).

Contudo, não cabe obrigar o INSS a reabilitar e condicionar o pagamento do benefício ao
término da reabilitação, tal qual fez a sentença.

O autor deverá ser encaminhado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, tal qual fixado no item 1 da tese firmada no Tema 177.

O recurso deve ser provido.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido, para:

(i) excluir a obrigação de o INSS reabilitar o autor; e, portanto, excluir a obrigação de
manter o pagamento do benefício até a conclusão da reabilitação;
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(ii) encaminhar o autor para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional (TNU, Tema 177, tese 1); para tanto, o autor deverá aguardar ser notificado
pelo INSS; ficará ciente que o benefício poderá ser suspenso se ocorrer alguma das
hipóteses previstas no artigo 101 da Lei 8213/91.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371549v3 e do código CRC a75e3a7e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5000781-29.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELQUIAS DA SILVA BELO (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS
EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte
autora benefício previdenciário. Fixou que os juros moratórios devem ser calculados com
base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com
redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-e. O INSS pretende
que esta TR-ES altere o critério de correção do débito fixado na sentença, para que incida
integralmente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 20/09/2017, data do julgamento do RE
870.947

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i)
deve haver a incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção.
Julgado em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz
Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O
julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na
internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
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Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947
em 20/09/2017; (ii) não houve modulação dos efeitos.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO. Sem custas, em razão da isenção legal. Honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347224v3 e do código CRC 20b62bc5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
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RECURSO CÍVEL Nº 5012508-97.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLAUDIA ALVES PEREIRA PORTANOVA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS.
DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I.         SÍNTESE DOS RECURSOS.

A sentença condenou o INSS a "restabelecer o auxílio-doença NB 31/622.108.699-3 desde a
cessação, em 29/7/2018, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 24/1/2020."   

Ambas as partes recorreram. Entretanto, o INSS requereu desistência do recurso no
Evento 78.

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. Consta do
recurso o que segue:

Inicialmente cabe citar trecho do LAUDO PERICIAL (Evento nº19), o qual afirma que a parte
autora encontra-se INCAPACITADA PARA O LABOR:     ...    Além disso, há documentos
anexados aos autos, comprovando que a parte autora não possui condições de exercer
atividades profissionais, e mesmo fazendo uso dos medicamentos prescritos no tratamento
médico, os sintomas da doença permanecem (Evento nº01 LAUDO23):   ...  

A incapacidade da segurada é fato incontroverso nos autos, de acordo com a prova
documental e pericial, realizada na fase de instrução. Entretanto, a incapacidade definitiva da
autora merece ser interpretada de acordo com o conjunto de fatos e provas que demonstram
que os fatores biopsicossociais da segurada não permitem o retorno as atividades
profissionais, tanto pouco sua reabilitação. Nos autos estão satisfeitos os critérios de
incapacidade para o trabalho, com grau de disfunção TOTAL (incapaz de garantir o
rendimento esperado em condições normais), PERMANENTE com DURAÇÃO INDEFINIDA
(insuscetível de alteração em tempo previsível). Desta forma, os critérios para a invalidez
estão satisfeitos, pois apesar das possibilidades terapêuticas não terem sido esgotadas, os
sintomas apresentados são graves o suficiente para torná-la inválida. Destaca-se que a autora
apresenta quadro de NECROFAGIA:  ...

O conceito de Necrofagia3 envolve consumo de cadáver, conforme segue conceito no
dicionário: “É o ato de consumir um cadáver. (do grego - necro "morto", e phagein, "comer")
foi sendo substituído pelo uso comum, que designa o caso particular de individuos que sentem
necessidades de comer carne morta em estado de putrefação” Situação que agrava a
incapacidade da autora é a função profissional que exercer, ou seja, exerce atividade de
tanatopraxista/auxiliar de embalsamento, na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.
Como bem relatado pela Perita “há risco de contágio de doenças, bem como de incorrer em
crime de vilipêndio de cadáver”: Em conjunto com QUADRO PSICÓTICO acima relatado, a
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parte autora possui ESQUIZOFRENICO, assim, destaca-se que os medicamentos prescritos à
segurada para o tratamento podem gerar RISCOS, CONTAINDICAÇÕES E PRICIPAIS
EFEITOS ADVERSOS (declaração em anexo):   ... 

Ora Excelências, o quadro psiquiátrico no estágio em que se encontra, ainda que seja tratável,
não é suscetível de recuperação da capacidade profissional, visto que a autora encontra-se
incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, nos termos do laudo judicial. Nestas circunstancias, comprovado pelo
conjunto probatório que a parte autora é portadora de enfermidade que a incapacita total,
permanente- por tempo indefinido e sem possibilidade de reabilitação para o trabalho;
considerados o quadro clínico e as condições pessoais; é de ser restabelecido o auxílio-doença
desde o dia seguinte à cessação administrativa e convertido em aposentadoria por invalidez.   
...    

Importa, mencionar que a parte apelante não reúne mínimas condições de labor em qualquer
atividade, e encontra-se em tal situação por mais de ano, portanto, entende-se que há a
necessidade da conversão do benefício de auxílio doença, ora restabelecido, em aposentadoria
por invalidez.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:   "auxiliar de embalsamento" (ev.1); "embalsamadora de corpos" (ev.16-rsc1,
p.10);  "ornamentadora da santa casa de misericórdia de BH(declara ser embalsadora)" (ev.16-
rsc1, pág.12).

Data de nascimento:   22/4/1973                             

Grau de escolaridade:  superior incompleto (ev.19)

2. Pelos relatos que há nos laudos sabi, afere-se que a autora laborava em hospital situado em
Belo Horizonte, atuando no embalsamamento de corpos.

O INSS já concedeu benefício por incapacidade por reconhecer "transtorno psicótico com
ideação suicida" (ev.16-rsc1, p.9).

A perícia do Juízo indicou o seguinte diagnóstico:

2. A pessoa submetida ao exame pericial é portadora de alguma doença mental? Qual? 

Sim. Transtorno psicótico não orgânico não especificado. Todo diagnóstico psiquiátrico é
dado em acompanhamento longitudinal, e não raro há mudança de diagnóstico com o passar
do tempo. Não encontrei, ao presente exame, elementos suficientes para diagnóstico de
transtorno esquizoafetivo ( conforme consta em laudo apresentado) , porém há elementos para
afirmar que trata-se de quadro psicótico.

A perita afirmou que há incapacidade (evento 19, n.6); que tal incapacidade é de duração
indefinida (n.13); e afirmou não ser possível estimar data para recuperação (n. 17). 

Como referi, a perita qualificou a incapacidade como sendo de duração indefinida, ao
responder o quesito n. 13, verbis:
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13.Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como
temporária, definitiva ou de duração indefinida? 

- incapacidade temporária = a recuperação é possível dentro de prazo previsível 

- incapacidade definitiva = a recuperação é impossível 

- incapacidade de duração indefinida = a recuperação é imprevisível 

Incapacidade de duração indefinida.

O perito entendeu, destarte, ser imprevisível se há ou não possibilidade de recuperação.

Nota-se que o quesito foi objetivo ao extremo, ao predicar as três diferentes incapacidades
quanto ao aspecto temporal. 

Com efeito, o "Manual de perícia médica da Previdência Social" 1 indica apenas duas
"durações" da incapacidade laboral: temporária e indefinida. É o que se infere de seu item
4.2.2: 

4.2.2 – Quanto à duração a incapacidade laborativa pode ser temporária ou de duração
indefinida a) considera-se temporária a incapacidade para a qual se pode esperar
recuperação dentro de prazo previsível; b) a incapacidade indefinida é aquela insuscetível de
alteração em prazo previsível com os recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis à
época.

O mesmo manual,  no item 4.3, afirma que, havendo incapacidade de duração indefinida,
deve ser concedida a aposentadoria por invalidez:

4.3 – A invalidez pode ser conceituada como a incapacidade laborativa total, indefinida e
multiprofissional, insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, que corresponde à
incapacidade geral de ganho, em conseqüência de doença ou acidente.

Na linha do exposto, nota-se que o próprio INSS, quanto à duração, classifica a incapacidade
laborativa pode em temporária ou de duração indefinida. Considera-se temporária a
incapacidade para a qual se pode esperar recuperação dentro de prazo previsível. Já a
incapacidade indefinida é aquela insuscetível de alteração em prazo previsível com os
recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis à época. Quando a incapacidade é
temporária, o segurado faz jus a auxílio-doença. Quando a incapacidade é de duração
indefinida, tem direito à aposentadoria por invalidez.

A insusceptibilidade de reabilitação profissional deve ser associada à constatação da
incapacidade total indefinida. Exigir a configuração de incapacidade definitiva é exagerado,
até porque, no plano hipotético, é sempre possível que o avanço da medicina possa
futuramente disponibilizar mecanismos para a superação de doenças atualmente consideradas
incuráveis.

O recurso da autora deve ser provido. Deve ser aposentada por invalidez. 

III.      Conclusão.
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Homologo a desistência do INSS, nos termos do art. 998 do CPC. Sem ônus de sucumbência
quanto ao INSS (artigo 55, Lei 9099/95).

Dou provimento ao recurso da autora, razão pela qual CONDENO o INSS a pagar-lhe
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Fixo a DIB na data da perícia judicial, ou seja, em
24/1/2019 (mantenho a condenação estipulada na sentença, devendo o auxílio-doença nela
concedido ser convertido em aposentadoria por invalidez na DIB acima indicada). Sem
condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DO INSS e DAR 
PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371457v8 e do código CRC 31bdfa34.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5013845-24.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RITA DE CASSIA RIBEIRO COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA desde 16/7/18; e que fixou deve ser a mesma reabilitada para
outra função.

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte
autora aduziu o que segue:

A Autora, ora Recorrente, ajuizou o presente processo judicial visando o restabelecimento de
benefício por incapacidade. Instruído o feito, sobreveio sentença de PARCIALMENTE
PROCEDÊNCIA, tendo em vista que entendeu o Excelentíssimo Magistrado que, analisados
os requisitos legais inerentes ao benefício pretendido, tão como pelo estado incapacitante da
Autora, ora Recorrente, ela faz jus somente ao benefício de auxílio-doença com indicação de
reabilitação. Ocorre, porém, que no evento 36 a Recorrente impugnou o laudo pericial e
apresentou quesitos complementares a serem respondidos, uma vez que se tornou contraditória
a conclusão do expert ao citar limitações da Autora e mesmo assim indicar reabilitação e
inserção da mesma no mercado de trabalho. Senão vejamos: Primeiramente cabe ressaltar a
condição social da Recorrente, tendo 64 anos de idade, função habitual de corretora de
imóveis ha mais de 30 anos, acometida por patologias DEGENERATIVAS na coluna e nos
joelhos que a limitam de CAMINHAR / ANDAR, CARREGAR / PEGAR PESO e SUBIR
ESCADAS. Submetida ao exame pericial, restou comprovado que a Recorrente está
INCAPACITADA PARA FUNÇÃO HABITUAL DE CORRETORA DE IMÓVEIS, com
LIMITAÇÕES IMPOSTAS:

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores
da mesma categoria profissional? Por quê? Inapta 

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade
habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar
peso? ficar em pé? trabalhar sentada?) Caminhar, carregar peso, subir escadas. 

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar
exercendo a atividade habitual? Por quê? Sim, pode haver agravamento da patologia
dos joelhos e coluna por sobrecarga.
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Ou seja, Excelências, a Autora, ora Recorrente não tem capacidade de realizar simples
caminhadas, como de sua casa até o ponto de ônibus para ir ao trabalho. Ora Excelências, o
expert afirmou categoricamente que a Recorrente está impedida pela doença que atinge sua
coluna e joelhos, de CAMINHAR, mas afirma que a mesma pode ser reabilitada a outra
função, sendo indicado o setor administrativo, o que pode ser considerado uma conclusão
contraditória e até mesmo equivocada, de acordo com o reconhecimento das graves
patologias, as quais incapacitam a Autora.

...

Em face do exposto, POSTULA pelo provimento do presente recurso, e, consequentemente, a
reforma da respeitável Sentença, para deferir o pedido exordial, sendo condenado o Réu a
conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte Autora. Caso seja outro o
entendimentos de Vossa Excelências, neste sentido, tendo sido negada a Recorrente a
possibilidade de produção da prova fundamental para embasar o pleito, cerceando-lhe
acintosamente a defesa, REQUER a anulação da sentença proferida, sendo determinado o
retorno dos autos à instrução, e neste sentido produzida perícia médica com outro especialista
em ortopedia, para que este profissional possa analisar melhor a incapacidade definitiva da
Recorrente, tendo como base o conjunto das patologias apresentadas.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez, com renda majorada em 25% em razão da necessidade de assistência permanente de
terceiros, ou auxílio-doença, desde 16/7/2018, ou auxilio-acidente.

Descarto de plano o direito da autora ao auxílio-acidente, porque, de acordo com o art. 18, §
1º, da Lei nº 8.213/91, essa espécie de benefício não é devida ao segurado contribuinte
individual. E desde 1º/5/2017, a autora esteve filiada à previdência social sob essa categoria
de segurado (evento 4, CNIS1).

A autora já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando a concessão de aposentadoria
por invalidez ou auxílio-doença NB 31/621.580.820-6, desde 12/1/2018 (Processo nº 5000413-
35.2018.4.02.5001). O perito clínico geral examinou a autora em 29/5/2018. O pedido foi
julgado improcedente (evento 2,TRASLADO1). O processo está aguardando julgamento do
recurso pela Turma Recursal (evento 38).

Ocorre que o direito ao auxílio-doença se baseia numa relação jurídica continuativa, de trato
sucessivo. Por isso, a decisão judicial que nega direito ao benefício só preserva sua eficácia
enquanto se conservar a mesma situação de fato que a tiver motivado. Trata-se de
julgamento rebus sic stantibus. O quadro clínico da autora pode ter se alterado após a
realização do exame pericial no primeiro processo. 

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/623.974.589-1, formulado em
16/7/2018, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO6). 

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou Patologia degenerativa
na coluna lombar e patologia degenerativa dos joelhos direito e esquerdo (quesito 3, evento
25). Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de corretora
de imóveis (quesitos 6-7). Atestou limitação para caminhar, carregar peso e subir
escadas (quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para a atividade habitual
(quesito 13). Considerou viável a reabilitação profissional em atividades atividades que não
exijam sobrecarga dos joelhos, como atendente, cargos administrativos (quesito 16).
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O INSS alegou que "a autora possui 68 anos, tendo perdido a qualidade de segurado
após 15.02.1992. Em 2014 efetuou um recolhimento previdenciário referente à competência
06/2014. Reingressou novamente no RPGS com o recolhimento das competências entre
01/05/2017 e 31/01/2018 visando obter a carência prevista no art.27-A da Lei 8.213/91,
conforme item 9 do CNIS, época na qual requereu um benefício previdenciário (em 12.01.2018
- DER). No presente feito, a autora requer a condenação do INSS em conceder benefício
desde 16.07.2018, data do requerimento administrativo. Ocorre que há registros de que a
autora possui doença e incapacidade antes do reingresso no RGPS" (evento 34, CONT4). 

O último vínculo empregatício da autora cessou em 31/12/1991 (evento 12, RSC2). 

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para
recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo
estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo mês
seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

A autora perdeu a qualidade de segurada em 16/2/1993 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14
do Decreto nº 3.048/99).

A autora reingressou no RGPS, na qualidade de contribuinte individual, com único
recolhimento efetuado para a competência de junho/2014, em 5/9/2014. Depois, a autora
voltou a efetuar recolhimentos para a Previdência Social, na qualidade de contribuinte
individual, a partir da competência de maio/2017. Recolheu contribuições no período de
maio/2017 a janeiro/2018 (evento 12, RSC2). A autora preservou a qualidade de segurada até
15/3/2019.

O perito nomeado pelo juízo fixou o início da incapacidade em 14/6/2018 (evento 25, quesito
10). Na data do início da incapacidade, a autora estava no período de graça. Afasto a
alegação do INSS.

O perito confirmou que a incapacidade da autora para a atividade habitual é definitiva, mas
considerou viável a reabilitação profissional.

As condições pessoais ainda não permitem descartar de forma absoluta a viabilidade da
reabilitação profissional. A autora, nascida em 13/06/1954, tem 64 anos de idade. Essa idade
não constitui embaraço absoluto para a reinserção no mercado de trabalho, porque o grau de
instrução da autora é de ensino superior (quesito 1, evento 25). A autora não precisará
frequentar curso para elevar o grau de escolaridade para ter acesso a ocupações compatíveis
com suas limitações.

A reabilitação profissional deve ser tentada. Por enquanto, a autora não tem direito à
aposentadoria por invalidez, apenas ao auxílio-doença. Tem direito a receber o auxílio-doença
ao menos até ser reabilitada para o exercício de outra atividade, consoante dispõe o art. 62 da
Lei nº 8.213/91.

O perito examinou a autora em 31/1/2019 (evento 18) e estimou o início da incapacidade em
14/6/2018 (quesito 10). Assim, na data do requerimento administrativo, em 16/7/2018, a
autora estava incapacitada para o trabalho e era segurada da Previdência Social.

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/623.974.589-1 desde o requerimento
administrativo, em 16/7/2018.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. Deixo de
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estipular a DCB, porque a incapacidade para a atividade habitual é definitiva e porque
a autora deverá ser submetida à reabilitação profissional.

Com base no art. 45 da Lei nº 8.213/91, a autora não tem direito ao adicional de 25% sobre a
renda mensal da aposentadoria por invalidez, porque o perito negou a necessidade de
assistência permanente de terceiros (quesito 17). 

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-
doença NB 31/623.974.589-1 desde 16/7/2018.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Encaminhe-se cópia desta sentença ao 3º Juiz Relator da 2ª Turma Recursal - Processo nº
5000413-35.2018.4.02.5001."

II.        Fundamentação.

1.  Dados da parte autora.

Profissão:   corretora de imóveis (cf. laudo pericial e, também, laudo sabi, ev.12-rsc2, p.6/7,
item 'história')       

Data de nascimento:     13/6/1954    (65 anos)

Grau de escolaridade:  "formaçao em pedagogia" (cf. ev.25).

2.           Alegação de nulidade

O laudo pericial apresenta fundamentação suficiente.

O mero indeferimento de quesitos suplementares não é causa hábil para configurar
cerceamento de defesa.

No âmbito dos Juizados Especiais, o juiz tem o poder de limitar a produção probatória
excessiva ou impertinente, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95, verbis: "Art. 33. Todas as
provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas
previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou
protelatórias."

Para além disso, não basta alegar, abstratamente, que há nulidade porque houve indeferimento
dos quesitos complementares. O reconhecimento da nulidade importa, necessariamente, na
indicação e comprovação de que houve prejuízo.

À luz de tal contexto, julgando suficiente o que consta no laudo pericial, inexistiu
cerceamento de defesa.
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3.   A autora acostou apenas um laudo de médico assistente, o qual informa quadro de dor e
impotência funcional em joelhos "secundário a lesões degenerativas" (ev.1-laudo7).

Tal conclusão em nada discrepa da lançada no laudo do perito do Juízo, que afirmou a
inaptidão definitiva para a função declarada de corretora de imóveis.

Ocorre que o perito do Juízo foi enfático ao indicar a possibilidade de reabilitação para outra
função, como se afere do quesito n. 16:

16. Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa examinada pode ser
reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de atividade remunerada compatível com
sua idade e grau de instrução? Citar exemplos de atividades para as quais a reabilitação
profissional seria possível. 

Sim, apta a realizar atividades que não exijam sobrecarga dos joelhos, como atendente, cargos
administrativos.

Em que pese a idade da autora, ela possui formação universitária (pedagogia) e reside na área
urbana de Vila Velha (Praia da Costa, cf. ev.1); se há um fator a, aparentemente, contraindicar
a viabilidade da reabilitação, os demais, por outro lado, são favoráveis.

Para além disso, não há documento médico que assevere incapacidade omniprofissional.

Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº
9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371421v4 e do código CRC be5e447f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5010985-50.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DELZA PAGIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
"... restabelecer o auxílio-doença NB 31/615.039.121-7 desde a cessação, em
31/1/2018, mantendo o pagamento do benefício até a conclusão do programa de reabilitação
profissional." (ev.48).

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Ajuizou a parte Autora a presente ação, objetivando o restabelecimento do benefício de
Auxílio-doença, que foi cessado pela Autarquia em sede administrativa. Em juízo, o
Magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos, entendeu que o
reconhecimento da incapacidade temporária, apenas para o exercício da atividade habitual da
Autora, ensejaria a concessão do benefício de Auxíliodoença, com a inserção da Autora em
processo de Reabilitação Profissional. Ocorre que, embora o Perito tenha referido “presença
de dor à extensão e flexão de coluna lombar. Presença de claudicação ao deambular.” (quesito
4) e “apresenta alterações pós operatórios de coluna lombar que contraindicam a sobrecarga
mecânica” (quesito 7), o Magistrado ignorou completamente as condições pessoais da
Demandante alegando que “as condições pessoais ainda não permitem descartar de forma
absoluta a viabilidade da reabilitação profissional”. Atente-se para as condições pessoais da
Demandante, as quais configuram objeções ao exercício de qualquer atividade laborativa
diversa da habitual. A Autora possui 51 anos de idade e sempre desempenhou atividades
eminentemente braçais (FAXINEIRA) e está acometida da doença em análise há, pelo menos 3
anos. Auferiu benefício de Auxílio-doença desde 11 de julho de 2016. Com efeito, antes de
encaminhar a Sra. Delza ao processo de Reabilitação Profissional, é importante atentar para
o agravamento gradual das limitações que a acometem, em face das alegações constantes no
laudo pericial (evento 14). Faz-se necessário, ainda, considerar que a Autora sempre laborou
com atividades que dependem diretamente de sua capacidade de realizar esforços físicos,
permanecer em pé, curvar-se, agachar-se e deslocar-se pela residência do empregador, e sua
incapacidade persiste por longo período. Como defender um processo de reabilitação de
pessoa já com idade avançada quando necessário submeter-se justamente a processo de
ensino para nova atividade? A reabilitação sugerida pelo Perito indica que a Autora seja
remanejada para função que não exija a necessidade de subir e descer escadas, trabalhar de
forma agachada, erguer peso ou realizar esforços físicos. Ou seja, deverá a Autora ser
reabilitada para atividade intelectual que exija esforços físicos leves. Ora, a Demandante
contando com 51 anos de idade dificilmente se adaptará a nova atividade, sobretudo tratando-
se de pessoa que exerceu atividades laborais braçais e intensas durante toda a sua carreira
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profissional.    ...    Diante de todos os fatos alegados, merece que a sentença seja reformada, a
fim de que seja concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez a partir da data do
cessamento administrativo do benefício, com o pagamento das respectivas parcelas em atraso.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença desde o
requerimento administrativo com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Na petição inicial, a autora exibiu comunicação de decisão de indeferimento relativa ao
auxilio-doença NB 31/615.039.121-7 (evento 1, INDEFERIMENTO5).

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/615.039.121-7 no período de  18/6/2016 a 31/1/2018
(evento 2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, relatou pós-operatório de artrodese
lombar em 2016 e retirada de material de síntese em 2017 (quesito 3, evento 14). Afirmou que
a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de faxineira diarista (quesitos
6-7). Atestou limitação para agachar, subir e descer escadas com frequência, pegar peso
superior a cinco quilos, realizar movimentos de extensão e flexão de coluna lombar com carga
e de modo repetitivo (quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para o trabalho
(quesito 13). Considerou viável a reabilitação profissional em funções como porteira e auxiliar
administrativa.

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 46).

Sobre a reabilitação profissional, a autora alegou (evento 43):

A alegação de dificuldade para inserção no mercado de trabalho não justifica a manutenção
do auxílio-doença. A proteção legal prevista para esse tipo de situação está na política de
cotas de reserva de vagas de emprego para pessoas reabilitadas. O art. 93 da Lei nº 8.213/91
dispõe que a empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5%
dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência
habilitadas. Após a emissão do certificado de conclusão de processo de reabilitação
profissional fornecido pelo INSS, a autora poderá ser contemplada na política de cotas, que
facilita a recolocação profissional.

As condições pessoais ainda não permitem descartar de forma absoluta a viabilidade da
reabilitação profissional. A autora, nascida em 6/12/1967, tem 51 anos de idade. Essa idade
não constitui embaraço absoluto para a reinserção no mercado de trabalho. O grau de
instrução da autora é de ensino fundamental completo (quesito 1, evento 14). De acordo com a
Classificação Brasileira de Ocupações, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o
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acesso à ocupação de porteiro (código 5174), por exemplo, requer ensino fundamental. A
autora não necessariamente terá de frequentar curso para elevar o grau de escolaridade para
ter acesso a ocupações compatíveis com suas limitações.

A reabilitação profissional deve ser tentada. Por enquanto, a autora não tem direito à
aposentadoria por invalidez, apenas ao auxílio-doença. Tem direito a receber o auxílio-doença
ao menos até ser reabilitada para o exercício de outra atividade, consoante dispõe o art. 62 da
Lei nº 8.213/91.

O perito examinou a autora em 12/11/2018 (evento 6) e estimou o início da incapacidade em
2016 (quesito 10). Assim, quando o auxílio-doença foi cessado, a autora
estava incapacitada para o trabalho.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. Deixo de
estipular a DCB, porque a incapacidade para a atividade habitual é definitiva e porque
a autora deverá ser submetida à reabilitação profissional.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer o
auxílio-doença NB 31/615.039.121-7 desde a cessação, em 31/1/2018, mantendo o pagamento
do benefício até a conclusão do programa de reabilitação profissional.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:      faxineira diarista                       

Data de nascimento:       6/12/1967  (51 anos)                           

Grau de escolaridade:  ensino fundamental completo (ev.14).

2.   O perito do Juízo relatou pós-operatório de artrodese lombar em 2016 e retirada de
material de síntese em 2017 (quesito 3, evento 14). Afirmou que a autora não possui aptidão
para exercer a atividade habitual de faxineira diarista (quesitos 6-7). Atestou limitação para
agachar, subir e descer escadas com frequência, pegar peso superior a cinco quilos, realizar
movimentos de extensão e flexão de coluna lombar com carga e de modo repetitivo (quesito
8). Concluiu que há incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 13). Considerou viável a
reabilitação profissional em funções como porteira e auxiliar administrativa.

O laudo pericial foi explícito quanto à posssibilidade de reabilitação profissional.

A autora tem 51 anos, reside na zona urbana de Vila Velha e, segundo o perito noticiou, tem
ensino fundamental completo.
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Embora a idade seja uma condição desfavorável, as demais não o são. É prematuro concluir
que há incapacidade ominiprofissional.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371411v4 e do código CRC 65d86c58.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5010198-21.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE CARLOS ERPES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O autor encontrava-se recebendo APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
desde 23/11/2011. Contudo, estava recebendo mensalidades de recuperação, cuja DCB foi
prevista para o dia 08/11/2019 (ev.11-rsc2, pág.8). Ingressou com esta ação para manter o
pagamento do benefício.

A sentença julgou improcedente o pedido. 

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO, alegando o que segue:

Em que pese o nobre juízo monocrático ser sempre muito justo em suas decisões, temos que,
no caso em apreço, não se fez justiça, nem mesmo se interpretou corretamente os dispositivos
legais e os fins sociais que integram o benefício de aposentadoria por invalidez. O autor
pleiteou a presente demanda visando a obtenção do benefício que foi cessado na data
08/05/2018, após perícia de revisão do benefício realizada no INSS. Destaca-se que o autor
sofre com as seguintes mazelas incapacitantes: CID 10 B24 = Doença pelo vírus da
imunodeficiência humana [HIV] não especificada; CID 10 F41.1 = Ansiedade generalizada, o
que lhe impede de laborar. Ademais, a parte autora não labora a cerca de 14 anos visto que
suas patologias lhe impedem de realizar suas atividades laborativas, além disso, recebeu
benefício previdenciário desde 2005, sendo acessado injustamente em 2018. O autor possui
ensino fundamental incompleto, mora com sua esposa, possui como renda atualmente apenas o
benefício de auxílio doença recebido pela esposa. O recebimento do benefício pleiteado
permitiria que vivessem com o mínimo de dignidade que todo ser humano merece. 

2- FUNDAMENTAÇÃO. Deste modo, inconformado com o decisium supracitado, postula o
Autor a sua reforma, uma vez que o nobre juízo desconsiderou os laudos emitidos por médicos
especialistas que fazem o acompanhamento do Requerente e se baseou somente na perícia
judicial, os laudos acostados nos autos deixam claro que o autor se encontra incapacitado.
Assim, o entendimento do STJ encontra-se pacificado no seguinte sentido:   ... 

Com isso, observa-se que conforme o entendimento do STJ o juiz não está vinculado ao laudo
pericial judicial, podendo se basear através dos amplos laudos de médicos particulares que
fazem o acompanhamento do Autor. Além disto, deve-se analisar os aspectos sociais do autor,
que demonstra viver em dificuldade sem o benefício pleiteado. Pelo exposto, considerando a
possibilidade de utilização dos amplos laudos médicos particulares e a não vinculação ao
laudo pericial judicial, devendo também considerar os aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais, há de se alterar a r. sentença de origem.
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A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...   A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho. Porém, realizada perícia judicial, a parte autora fora declarada capaz ( médico do
trabalho, em 09/05/2019, Evento 27).

4) Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada.
R: O periciando é portador do vírus da Imunodeficiência Humana e de hepatite B
crônica, com adequado controle clínico e carga viral indetectável aos exames
laboratoriais. Apresentou diagnóstico pregresso de linfoma, quando na ocasião foi
detectado como portador do vírus citado. Submetido a tratamento de remoção de
tumor, quimioterapia e radioterapia. Não apresentou sinais de recidiva de doença e/ou
descompensações após tratamento. Destaca-se que faz acompanhamento com
psiquiatra para transtorno ansioso-depressivo, sem sinais de incapacidade. Sob o
aspecto ortopédico, possui alterações degenerativas articular e tendinopatia em ombro
direito, sem limitações funcionais. Portanto, baseado no exame médico pericial e nos
documentos presentes nos autos do processo, não há evidência de incapacidade
laborativa de qualquer natureza.

7) A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores
da mesma categoria profissional? Por quê? R: Sim. Não há incapacidade para o
trabalho.

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames
médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão
apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de doença - não
significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o atestado
médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual
divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo.

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Registre-se, ademais, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento do
feito, sem, contudo, vincular o juiz, o qual se utiliza de todos os elementos presentes nos autos
para sua convicção, tais como os laudos e exames médicos particulares, a situação e
características pessoais da parte autora (função, idade, grau de escolaridade, inserção
socioeconômica etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da
realidade controvertida trazida pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, articulados na inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do
CPC.  ...  P.R.Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 09/08/1964. 
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Escolaridade: Ensino fundamental incompleto. 

Profissão: Motorista.

2.  O CNIS informa que o autor encontrava-se recebendo APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ desde 23/11/2011. Contudo, estava recebendo mensalidades de recuperação,
cuja DCB foi prevista para o dia 08/11/2019 (ev.11-rsc2, pág.8).

O laudo pericial apresenta-se adequadamente fundamentado. Narra o perito que o autor
portou Linfoma não Hodgkin e porta o vírus da hepatite B e o vírus HIV. O exame físico foi
percuciente e o laudo demonstrou que as patologias (hepatite B e Aids) estão compensadas. 

As conclusões do perito são as seguintes:

No caso em análise, considerando a história clínica, os documentos e laudos complementares,
assim como exame médico, evidencia-se que o periciando é portador do vírus da
Imunodeficiência Humana e de hepatite B crônica, com adequado controle clínico e carga
viral indetectável aos exames laboratoriais. Apresentou diagnóstico pregresso de linfoma,
quando na ocasião foi detectado como portador do vírus citado. Submetido a tratamento de
remoção de tumor, quimioterapia e radioterapia. Não apresentou sinais de recidiva de doença
e/ou descompensações após tratamento. Destaca-se que faz acompanhamento com psiquiatra
para transtorno ansioso-depressivo, sem sinais de incapacidade. Sob o aspecto ortopédico,
possui alterações degenerativas articular e tendinopatia em ombro direito, sem limitações
funcionais. Portanto, baseado no exame médico pericial e nos documentos presentes nos autos
do processo, não há evidência de incapacidade laborativa de qualquer natureza.

Quanto ao vírus HIV, ante o que narrou o perito é inviável antever que haja estigmatização
social (súmula 78, TNU).

Com efeito, o autor reside em Guarapari-ES; trata-se de município com população superior a
100 mil habitantes e que integra a região metropolitana da Grande Vitória. Para além disso, o
laudo não indicou qualquer manifestação de tal doença, indicando, inclusive, que o peso do
autor está normal (80 kg, com 1,75 de altura, cf. ev.27, item 6).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000371563v4 e do código CRC 8aee1141.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5009997-29.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE LUIZ PESENTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Realizada perícia pela perita médica judicial que atestou que a Parte Autora não apresentava
moléstia incapacitante, o que não merece prosperar. Conforme os laudos médicos acostados, a
Parte Autora é portadora de diversas patologias Enterocolite ulcerativa (crônica)(K510),
aretocolite ulcerativa (RCU) é uma forma de doença inflamatória intestinal (DII) crônica não
contagiosa, em que há inflamação e ulcerações no intestino grosso (cólon) e no reto em sua
camada mais superficial, a mucosa. Esse processo provoca sintomas como diarreia,
hemorragia, cólicas e febre. causa exata da colite ulcerativa é desconhecida. Anteriormente,
acreditava-se que a dieta e o estresse podiam estar entre as causas da doença, mas agora
sabe-se que isso pode apenas agravar o problema, mas não causar a colite ulcerativa. Uma
possível causa é um distúrbio do sistema imunológico. De forma semelhante quando o sistema
imunológico tenta combater um vírus invasor ou bactéria, neste caso uma resposta
imunológica anormal faz com que ele ataque as células do próprio organismo. Nesse caso, as
células da mucosa do cólon e do reto. É como se o organismo entendesse que o intestino
grosso fosse um órgão estranho, tentando combatê-lo persistentemente. A hereditariedade
também parece desempenhar um papel na incidência de colite ulcerativa, uma vez que a
doença ocorre em pessoas que têm familiares com a doença. No entanto, a maioria das
pessoas com retocolite ulcerativa não têm esse histórico familiar.Os sintomas aparecem em
tempos diferentes, dependendo do organismo do paciente, podendo nunca aparecer e, de uma
hora para outra surgirem, causando preocupação. Episódios depressivos (F32), Depressão é
uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor 

DO PONTO CONTROVERTIDO DA PERÍCIA REALIZADA E INCAPACIDADE
LABORATIVA caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de
dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios
do sono e do apetite. Os atestados médicos ora acostados, revelam o agravo no quadro clínico
da parte autora. Contudo, o perito judicial sequer analisou os prontuários e atestados médicos
juntados, tampouco as condições pessoais da segurada, o que não se pode admitir!! Assim, a
perícia judicial realizada nos autos não está de acordo com a realidade, tendo em vista que a
Parte Autora se vê numa situação extremamente difícil, já que os médicos que a tratam
atestam sua incapacidade, sendo que o seu retorno ao trabalho resultará na piora da sua
doença. Cumpre ressaltar que a Parte Autora está desamparada sem receber benefício algum,
pois seu auxílio-doença foi cortado sem uma justificativa plausível, quando pelo menos
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deveria estar em gozo temporariamente do benefício previdenciário, devido as suas doenças
incapacitantes. Vejamos o quadro clínico descrito pela Parte Autora na perícia judicial, que
NÃO foi levado em consideração, quando a conclusão do Louvado Perito Judicial. Excelência,
o laudo emitido pelo médico particular não foi emitido sem fundamentos, fatos que evidenciam
o descaso do médico perito judicial. No caso em tela, diversos foram os documentos médicos
acostados aos autos que comprovam a incapacidade da parte autora: É imprescindível que, o
médico perito correlacione a atividade desempenhada com as patologias da Parte Autora, e
como demonstrado no caso em tela, este não tem condições de exercer suas atividades
laborais. Assim, resta cabalmente comprovado que a Parte Autora não pode exercer suas
funções de soldador, atividade esta que tem como principais atribuições fazer corte de peças
metálicas, soldar em aço carbono e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando
processos de soldagem e corte, como: eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco
submerso, brasagem e plasma. Inclusive, em ambiente insalubre (dentro de tanques de óleo
diesel, em ambiente portuário, inclusive respirando amianto que sai na descarga das
embarcações, além de vários outros agentes típicos destes locais, tal como ruído), e como
demonstrado nos documentos anexos não pode a Parte Autora desempenhá-los;

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...  Requereu o auxílio-doença na data de 14/03/2018, que foi negado em razão da não
constatação da incapacidade para o trabalho ou atividade habitual (Evento 1,
INDEFERIMENTO8).         ...

No caso em tela, realizada perícia com médica do trabalho em 29/03/2019 (Evento 27,
LAUDO1), ficou constatado que o autor é portador de enterocolite ulcerativa crônica,
depressão, artrose pós-traumática de outras articulações e outros transtornos de discos
intervertebrais, que, no entanto, não o incapacitam de exercer suas atividades laborativas de
soldador. Afirmou a expert que o periciado não apresentou alterações em exame físico que
justifiquem sua incapacidade para o labor.

Nesse sentido, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito Santo, que assim
dispõe: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/03/04, pág. 59)”.

Sendo assim, concluindo a perita judicial pela inexistência de incapacidade para o trabalho
habitual do autor e não havendo elementos de provas nos autos que possam afastar tais
conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do benefício aqui pleiteado.

Nesse caso, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos indica pela
correção do procedimento adotado pelo INSS em relação à negativa do benefício ora
postulado, haja vista não ter sido constatada incapacidade para o trabalho pela perícia
judicial.

Dessa forma, não comprovada a incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus à
concessão do benefício auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por
invalidez, por não preencher todos os requisitos legais exigidos.

Quanto ao pedido de complementação do laudo pericial, reputo desnecessário, tendo em vista
que os quesitos respondidos pela expert do Juízo são suficientes para o deslinde da questão.

Outrossim, também não vejo a necessidade de realização de perícia com especialistas
gastroenterologista e psiquiatra. Com efeito, o médico do trabalho pode não ter habilitação
técnica para conduzir o tratamento de patologia específica, mas sua especialidade, focada em

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 364



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 263/416

5009997-29.2018.4.02.5001 500000371505 .V7 JES10672© JES7027

preservar a segurança do trabalho, o habilita a avaliar a repercussão de qualquer doença ou
lesão sobre a capacidade laboral.

A mesma competência que habilita o médico do trabalho a emitir atestado de saúde
ocupacional em exame admissional ou demissional sob o ponto de vista de qualquer
especialidade médica o torna apto a avaliar a capacidade laboral de forma ampla para efeito
de concessão de benefício previdenciário.

Sendo assim, aplica-se aqui o Enunciado nº 57 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que
assim dispõe: “a designação de médico generalista não dá causa à nulidade da perícia
realizada para aferir a capacidade da parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença
ou quadro clínico complexo”.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.     ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:   soldador                          

Data de nascimento:     5/2/1966                             

Grau de escolaridade:   Ensino Fundamental Incompleto

2.  A pretensão se refere ao requerimento formulado em 14/3/18 (ev.1-out10).

3. No recurso, oa autor alegou que "... Cumpre ressaltar que a Parte Autora está desamparada
sem receber benefício algum, pois seu auxílio-doença foi cortado sem uma justificativa
plausível,..." (ev.44, pág.4).

Ocorre que, a teor do que há no CNIS, o autor nunca recebeu benefício. Apenas se informa ter
havido um requerimento (ev.11-rsc2, pág.9) que, ao que tudo indica, corresponde à DER
14/3/18.

4.  O perito do Juízo diagnosticou as seguintes patologias:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? 

RESPOSTA: Sim. Enterocolite ulcerativa crônica. Depressão. Artrose pós-traumática de
outras articulações. Outros transtornos de discos intervertebrais.

O laudo pericial declinou adequadamente o exame físico realizado, nos seguintes termos:

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada.
RESPOSTA: Comparece ao exame médico pericial, sem acompanhante, mostrando-se
orientado no tempo e no espaço atual. Apresenta capacidade de julgamento, interpretação e
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raciocínio preservados. Apresenta-se com aparência e cuidados pessoais/higiene sem
alterações. Altura: 1,68 m. Peso: 71 kg. Aparelho Cardiovascular: Ritmo cardíaco regular, em
dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, Freqüência cardíaca: 74 bpm, Pressão
arterial: 120/60 mmHg. Aparelho Respiratório: tórax atípico, sem abaulamentos ou retrações,
murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios. Abdome: plano, ruídos hidroaéreos
positivo, ausência de dor a palpação superficial e profunda, ausência de massas ou
visceromegalias. Ausência de atitude antálgica (ou seja, não adota posição anormal do corpo
indicativa de defesa da dor). Marcha atípica, sem alterações. Membro superior direito
dominante. Coluna cervical – flexo- extensão, rotação, lateralização, inclinação lateral sem
dificuldades. Coluna Vertebral – Realiza movimentos de flexão extensão e lateralização da
coluna lombar sem dificuldades. Membros superiores e inferiores com motricidade e força
preservada. Laségue negativo.

A perita concluiu que não há incapacidade para a função habitual de soldador.

Dentre os laudos de médico assistente que acompanham a inicial, nenhum afirma que há
incapacidade laboral. 

Com efeito, há apenas um laudo emitido em 25/9/17 (seis meses antes da DER) em que a
médica especialista em coloproctologia afirma que o autor porta colite ulcerativa e está em
acompanhamento ambulatorial rigoroso (ev.1-out10, p.4).

Os outros documentos médicos são "guias de referência" (encaminhamento a médico
especialista ou pedido de exame), receituários, tomografia (ev.1-out10); e outros documentos
emitidos por psicológa e fisioterapeuta (ev.1-out10, p.3 e p.13).

Não há qualquer elemento de prova que afirme haver estado incapacitante.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371505v7 e do código CRC 7d9e90c6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5001603-18.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ARNALDO PAIVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

A presente demanda objetiva a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, em
face de doença que acomete o Recorrente desde 28/12/2017, e que no decorrer do processo, só
se agravou, ou seja quando, já detinha a qualidade de segurado a previdência social. Impede
destacar que, restou comprovado nos autos que apesar do Recorrente se submeter a cirurgia
de emergência em 28/12/2017, esta não surtiu melhora por ocasião da intervenção, vindo a
ocorrer o agravamento da doença, quando este já havia reingressado ao RGPS, conforme faz
prova o laudo médico evento 17 e 18.

...

Imperioso destacar que, o Recorrente não foi submetido a Perícia Médica do Juízo,
destacando-se que o requisito “incapacidade laboral” foi comprovado pelo laudo médico
acostado com a inicial, e pelo laudo SABI apresentado pelo INSS em sua contestação (evento
8). Todavia, o Juiz de Piso desconsiderou, ou sequer analisou os demais laudos acostados aos
autos (evento 17 e 18) que corroboram o agravamento da doença, portanto, deve a sentença
de piso ser reformada, posto que ficou devidamente comprovado nos autos o agravamento e
progressão da doença, quando o Recorrente já detinha a qualidade de segurado. Ressalta-se
que, após ser submetido a primeira cirurgia, os efeitos da doença foram amenizados por tempo
determinado, propiciando o reingresso ao RGPS, ocorre que a doença progrediu,
incapacitando-a PERMANENTEMENTE. No que tange a qualidade de segurado, verifica-se
que O Requerente filiou-se ao RGPS em 01/03/1977, cuja relação previdenciária, dão conta
que tal condição se manteve até a competência 08/2012. Em abril de 2018, reingressou a
RGPS na qualidade de contribuinte optante do SIMPLES NACIONAL, conforme certidão e
documentos de arrecadação anexos, condição que perdura até a presente data. Ocorre que,
por ocasião de acometimento de doença grave, definida em lei que não há carência para
deferimento do benefício (art.151 da Lei. 8.213/91), postulou a concessão do benefício auxílio
doença em razão do agravamento progressivo da doença. Como se vê pelo laudo acostado aos
autos (evento 18) o agravamento da doença se deu em 25/02/2019, quando o Recorrente foi
submetido a novo procedimento cirúrgico. 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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"Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por ARNALDO PAIVA, em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão do benefício previdenciário
de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38, da Lei 9.099/95.

1. Fundamentação

A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem para a sua concessão a qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si
quanto à natureza da incapacidade, devendo ser concedida a aposentadoria quando verificada
a incapacidade total, definitiva e absoluta do segurado, ou seja, o segurado deve estar
inválido, de forma irreversível, para todo e qualquer exercício de atividade laboral. Por sua
vez, o auxílio-doença exige que a incapacidade seja relativa ou temporária, porém sempre
total, uma vez que seu grau deve atingir um nível tal que impossibilite exercício da atividade
laboral habitual do segurado.

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para concessão do
benefício pleiteado, foi designada a produção de prova médica-pericial.

Cabe tecer algumas considerações sobre o exame pericial.

 Prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos autos, cuja
aferição exija conhecimento técnico especial. Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é
o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e
com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí
chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são
confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como
mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes.” (Instituições de
Direito Processual Civil, Editora Malheiros, 2001. v. III, p. 584).

Consoante inteligência do art. 479 do CPC (Lei nº 13.105/2015), o juiz apreciará o laudo
pericial, nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal, podendo, inclusive, desconsiderar as
suas conclusões, fundamentadamente, considerando, sobretudo, o método utilizado pelo perito.
Não é esta, contudo, a hipótese dos autos. Estando o laudo em devida forma, coeso e
fundamentado, e sendo o mesmo, em princípio, imparcial, devem prevalecer as suas
constatações de índole técnica.

Traçados os esclarecimentos necessários, passo à verificação do cumprimento de seus
requisitos pela parte autora.

I.I - Da incapacidade laboral

O laudo SABI apresentado pelo INSS em sua contestação (evento 8 - às fls. 10/11), apontou no
sentido de que haveria incapacidade laborativa do Autor. Na oportunidade, a pericia realizada
perante o INSS, esclareceu que a parte autora “Foi submetido a coorreção convencional de
aneurisma toraco-abdominal dia 28-12-17 com PATCH de Dacron”. Foi confirmada
incapacidade laborativa por ter sido constatada ‘"neurisma de localização não especificada”.

Embora exista, a principio,  incapacidade laborativa, há de se reconhecer que o demandante
não faz jus ao beneficio de auxílio-doença, tampouco aposentadoria por invalidez.

Deve ser analisado, de conseguinte, o que dispõe o parágrafo único do art. 59 da Lei nº
8.213/91:
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“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o
caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para
a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será
devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já
portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou
lesão.” (grifei).

Percebe-se que para fazer jus aos beneficio por incapacidade, necessário que a doença a qual
acomete o demandante seja posterior ao seu ingresso ao RGPS, ou caso tenha ingressado com
tal doença no regime da previdência, a incapacidade sobrevenha posteriormente ao ingresso,
por motivo de agravamento ou progressão da doença ou lesão.

Nesse mesmo sentido é a redação do verbete da Súmula nº 53 da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais, reproduzido a seguir:

“Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade
para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência
Social.”

Outrossim, verifico que o autor se filiou ao RGPS em 01/03/1977, tendo recolhido 06
competências com encerramento do contrato de trabalho em 24/08/2012,  trabalhado na
empresa ELLUS TINTAS LTDA, sendo, esta, sua última contribuição conforme  evento 8 . Doc
29, fl. 7 dos autos.

Assim, aplicando-se à espécie as regras referentes à manutenção da qualidade de segurado,
verifico que esta teria subsistido até pelo menos 12 meses após a cessação das contribuições,
ou, se prorrogada, para até 24 meses no caso de o segurado já ter pago mais de 120
contribuições sem interrupção ou segurado desempregado (art. 15, II,§ 2 e 3º da Lei n.
8.213/91). 

Neste passo, é necessário perquirir se a qualidade de segurado perdurou até o início das
limitações incapacitantes.

Entretanto, aplicando tal entendimento ao caso em tela, percebe-se que o autor já havia
perdido a qualidade de segurado após o ano de 2013, tendo em vista sua ultima contribuição
no ano de 2012. Ademais, ainda que aplicada a regra do art. 15, II,§ 2 e 3º da Lei n. 8.213/91,
o Autor ainda não fazia jus ao benefício por incapacidade.

Dito isto e conforme laudos acostados aos autos, é forçoso reconhecer que, quando sobrevinda
a incapacidade,  em 28/12/2017, o autor não mais detinha a qualidade de segurado.

Neste sentido, vejamos o enunciado FOREJEF n. 91:

“A carência a ser cumprida para concessão de benefício por incapacidade deve ser aferida
na data de início da incapacidade e não na data do requerimento”

Embora o Autor alegue que tal doença seja isenta de carência, verifico que não assiste razão,
pois voltou a verter contribuições ao RGPS, já portando a lesão incapacitante.  

Por fim, no presente caso, considerando que a doença que acomete o demandante, tornando-o
incapaz para o trabalho habitual, é pré-existente ao reingresso ao RGPS (não tendo sido
demonstrado agravamento ou progressão da doença), a parte autora não atende aos
requisitos legais exigidos para a concessão do benefício de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez, pelo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 365



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 269/416

5001603-18.2018.4.02.5006 500000371493 .V7 JES10672© JES7027

II. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I
do CPC/2015.   ...  

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: "porteiro, em fabricaçao de tintas e mais recente como pedreiro autonomo"   (ev.8-
rsc2, p.11).            

Data de nascimento:      5/2/1963                            

Grau de escolaridade:  ?

2.  Não houve perícia judicial.

A incapacidadade é incontroversa. A perícia do INSS fixou DII em 28/12/17 (ev.8-rsc2).

O benefício foi indeferido porque o autor não mais seria segurado. 

O autor parou de contribuir em 24/8/12. Voltou a verter contribuições em 04/2018 (ev.8-rsc2).
Quando pediu benefício em 8/3/18, o INSS fixou a DII em 28/1/17 (ev.8-rsc2).

Na data em que pediu o benefício - março de 2018 - o autor estava sem contribuir há mais de
quatro anos e meio. Tornou a contribuir no mês seguinte.

Ainda que se desloque a DII para o dia daquele exame pericial (8/3/18), é incontroverso que,
naquela data, o autor não era segurado. Só voltou a contribuir no mês de maio de 2018,
relativamente à competência de abril/18.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371493v7 e do código CRC 065cd253.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5009347-79.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILSON DE JESUS SANTOS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "... conceder
o auxílio-doença NB 31/621.488.025-6 desde 5/1/2018, convertendo-o em aposentadoria por
invalidez com DIB em 7/3/2019".

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

In casu, verifica-se que a Autora requereu benefício por incapacidade o qual foi negado
porque a perícia médica do INSS constatou a capacidade laborativa em data na qual o autor
não possuía a qualidade de segurado.

No exame (laudo SABI) realizado em 21.03.2018, o perito da Autarquia fixou DII em
21/12/2017, data na qual o autor não é segurado, tendo em vista o encerramento do vínculo
laboral em 31.03.2015, pois manteve a qualidade de segurado até 15.05.2017, mesmo
considerando que recebeu seguro desemprego.

Entretanto, apesar do laudo pericial, o Ilustre Magistrado sentenciante julgou procedente em
parte o pedido e determinou o pagamento do benefício por incapacidade desde a DER.

Com efeito, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.

Entretanto, para que possa afastar as conclusões alcançadas pelo Perito Judicial deverá
demonstrar onde o Expert Judicial falhou, bem como demonstrar que a conclusão pericial
deverá ser substituída por robusto conjunto probatório em sentido contrário.

Data venia, não cabe substituir o laudo pericial confeccionado por auxiliar de confiança do
juízo por laudos particulares.

Ainda, não se pode descurar que, in casu, está-se questionando ato administrativo que havia
indeferido a concessão do auxílio-doença, o qual, como todo ato administrativo, goza
de presunção de legalidade e legitimidade, somente podendo ser desconsiderado mediante
robusta prova em seu desfavor, o que, conforme visto, não é o caso.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.
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Data de nascimento: 03/03/1963. 

Escolaridade: Iletrado. 

Profissão: Pedreiro.

2.  A incapacidade é incontroversa. 

O questionamento recursal incide sobre a qualidade de segurado.

No recurso o INSS argumenta que o seu perito fixara a DII em 21/12/2017, data na qual o
autor não mais seria  segurado, "... tendo em vista o encerramento do vínculo laboral em
31.03.2015, pois manteve a qualidade de segurado até 15.05.2017, ...".

O perito do Juízo também fixou a DII em 21/12/2017, com base em laudo cardiológico
emitido nessa data.

Ocorre que o Juízo a quo apontou, concretamente, que a sintomatologia era pregressa; que o
autor teve que aguardar para conseguir realizar tal exame (que resultou no laudo de 21/12/17,
no qual o perito se baseou para fixar a DII) pelo sistema único de saúde; razão pela qual
concluiu que a incapacidade se instalara em data anterior a 15/5/17. Eis a razão de decidir da
sentença:

O perito admitiu confirmar  início da incapacidade a partir do laudo cardiológico datado de
21/12/2017. 

No entanto, o autor realizou todo seu tratamento pelo Sistema Público de Saúde - SUS. A
demora no atendimento e na realização dos exames de imagem para confirmação do
diagnóstico não pode subsidiar a alegação de que a incapacidade para o trabalho não estaria
consolidada antes de o autor ter sido diagnosticado.

O exame de radiografia do tórax datado de 20/9/2016, realizado através da Prefeitura de Vila
Velha, evidenciou aumento da área cardíaca (evento 1, LAUDO7). O autor foi encaminhado
para prova da função pulmonar que foi realizada em 6/3/2017. Em 13/10/2016, a Unidade de
Saúde de Bela Aurora encaminhou o autor para o cardiologista com hipótese diagnóstica de
dispneia. Somente em 21/12/2017, o médico cardiologista do CRE-Metropolitano diagnosticou
miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca congestiva, além de HAS grau III, classe
funcional III-IV(evento 1, LAUDO7).

Está claro que o autor já apresentava sintomas incapacitantes e buscava, através do sistema
público, a confirmação do diagnóstico e tratamento da doença.  

Considero que a incapacidade para o trabalho ficou comprovada pelo menos desde quando foi
encaminhado ao cardiologista, em 13/10/2016. Ademais, é inverossímil que a gravidade da
doença diagnosticada em dezembro/2017 não estivesse consolidada pelo menos sete meses
antes.

Concluo que a incapacidade do autor para o trabalho estava consolidada quando ainda era
segurado da Previdência social. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 366



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 273/416

5009347-79.2018.4.02.5001 500000371475 .V4 JES10672© JES7027

A sentença pautou-se em evidências concretas para afastar a DII fixada pelo perito. É fato
notório que, muita vez, os segurados que não dispõem de plano de saúde tem de aguardar
meses para realizar exames pelo SUS.         

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371475v4 e do código CRC 01a2d1c9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5001491-27.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS ROGERIO BARBOZA DE SOUZA (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS
EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i)
deve haver a incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção.
Julgado em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux
concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O
julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na
internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos:

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto
do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947
em 20/09/2017; (ii) não houve modulação dos efeitos.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000358487v4 e do código CRC 80a1b9e6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5001027-31.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IVANETE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

I.         Síntese dos recursos.

A sentença condenou o INSS a: " ... restabelecer, em favor da autora, o benefício de
AUXÍLIO-DOENÇA que vinha sendo mantido sob o NB 616.302.617-2, desde o dia seguinte
ao dia em que foi cessado (21/02/2019), Data de Cessação do Benefício 13/09/2019, e Data
de Início de Pagamento na prolação desta sentença;". 

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II – DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) NA DATA DE INÍCIO DA
INCAPACIDADE (DII) FIXADA PELO PERITO JUDICIAL

O laudo médico judicial, na resposta ao quesito 10, afirmou que a parte autora tem
incapacidade para o exercício de atividade laborativa em 12/07/2018.

Logo, a data de início da incapacidade (DII) deve ser fixada em 12/07/2018. A sentença
fixou a DIB do benefício em 21/02/2019 (erro material, porque a DCB ocorreu em
21/02/2018).

É certo que o artigo 436 do CPC assevera que ao juiz é possível formar seu convencimento
com base em outros elementos de prova constante dos autos, não estando adstrito ao laudo
pericial. Entrementes, no feito em epígrafe não há porque se desconsiderar as conclusões
técnicas, coesas e imparciais do perito de confiança do juízo, que examinou a doença da
recorrida à luz das atividades laborativas exercidas e constatou ser possível a sua
realização. Não foi apresentada fundamentação idônea para retroagir a DIB do benefício.

Logo, o autor não preenche o requisito da incapacidade para a concessão do benefício em tela
para o período anterior a 12/07/2018.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:
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A parte autora apresenta Espondilose não especificada (CID10: M47.9), Transtornos de
discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID10: M51.1),
Radiculopatia (CID10: M54.1), Cervicalgia (CID10: M54.2) e Dor Lombar baixa (CID10:
M54.5). Conforme exames, laudos e relatórios médicos anexos a exordial Tendo em vista, que
a perícia médica de prorrogação realizada no dia 08/01/2018 os médicos do instituto réu
entenderam que a parte autora estaria apta para desenvolver suas atividades laborativas,
mais conforme exames médicos em anexo, podemos verificar que a parte autora não está apta.
O laudo pericial foi favorável ao restabelecimento do benefício da Parte Autora e a sentença
foi procedente para: ...

Entretanto, a Parte Autora entende que tem direito à conversão de seu benefício em
aposentadoria, tendo em vista documentação médica indicando afastamento por longo período
de suas atividades.  ...   A Parte Recorrente nunca aproveitou-se de sua própria torpeza, pelo
contrário, mantém tratamento e esforços para melhorar mas, como já comprovado, não há
chance de melhora significativa. A instabilidade econômica da Parte Autora diante da
transitoriedade do benefício de auxílio-doença é preocupante. Qualquer decisão arbitrária do
INSS pode prejudicar tanto as patologias da Parte Recorrente, assim como, sua situação
econômico-social. Diante da fundamentação aqui apresentada, vem encarecidamente solicitar
que Vossas Excelências façam uma nova analise do pedido que consta na exordial e nesta peça
recursal.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

... 2.1 Da incapacidade para o exercício profissional

A aptidão laboral da parte autora foi objeto de análise pelo perito designado por este Juízo,
responsável por trazer o conhecimento técnico necessário para subsidiar a decisão judicial
mediante a apresentação de laudo [Evento (19)], do qual se extraem estes informes:

A autora [vendedora] tem protusão discal (CID M51), queixando-se de dor na
coluna (quesitos n.01 e 02 do Juízo);

O quadro induz em incapacidade total e temporária (quesitos n.06 e 07 do Juízo);

De acordo com laudo apresentado, a incapacidade teve início em 12/07/2018 (quesito n.10 do
Juízo);

Não havia incapacidade em 22/02/2018, dia seguinte ao cancelamento do benefício (quesito
n.11 do Juízo)

“O tempo para recuperação é de 10 meses a contar do ato pericial, e o tratamento é
conservador, seja através de anti-inflamatórios, orientação postural ou realizando atividades
físicas para fortalecimento muscular” (quesito n.16 do Juízo).

A mais do que o laudo produzido pelo Juízo, verifico a existência, no álbum processual, de
documentos médicos trazidos tanto pela parte autora quanto pelo INSS, dentre os quais releva
destacar:

a) trazidos pelo INSS:

a.i) o laudo médico pericial juntado ao Evento (14) [4/4], a partir de  exame realizado em
14.05.2018, com o resultado Existe incapacidade laborativa, apontando o início da doença em
22.06.2010, início da incapacidade em 10.04.2018, e as seguintes considerações: “De acordo
com avaliação médico pericial e laudo médico e exames apresentados, não há incapacidade
laborativa multiprofissional.
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DID no SABI=22/06/2010

DII na DER=10/04/2018

Segurado 42 anos, desempregado, motorista carreteiro, com dor crônica na coluna lombar,
com crise aguda de dor há 15 dias (sic)” (sic).

b) trazidos pela parte autora [juntado ao Evento (1)]:

b.i)  o laudo de médico assistente contido no documento 13, datado em 20/02/2018, de onde se
extrai que a autora apresentava cervicalgia e lombalgia intensa contínua, acompanhada de
parestesia e perda da força muscular em membros inferiores e superiores, informa ainda,
hérnias discais e protusões discais e compressão na raiz, dentre outros, por fim indica que a
autora aguardava cirurgia com especialista em coluna pelo SUS, informando haver
incapacidade para exercer qualquer atividade de esforço físico.

Colocado isso, apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC, arts. 371 e 479),
acolho as conclusões da perícia médico-judicial, que trouxeram respostas seguras e coerentes
sobre as questões relevantes para o julgamento da controvérsia.

Acolho, ademais, no ponto, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do Espírito Santo, segundo
o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular” (DIO - Boletim da
Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).

Contudo, embora a perita tenha fixado DII em 12/07/2018, vejo no laudo de médico assistente
juntado ao Evento (1), documento 13, que a patologia indicada como causadora da
incapacidade no laudo pericial, já encontrava-se presente em 20/02/2018. Assim, quando
houve a cessação do benefício em 21/02/2018 a autora já encontrava-se incapaz.

2.2 Da qualidade de segurado(a) e da carência

Não há controvérsia quanto aos requisitos concernentes à qualidade de segurada e à carência,
até porque a parte autora postula a condenação do INSS ao restabelecimento de benefício que
vinha sendo pago administrativamente, mas cessado, segundo alega, equivocadamente, em
21/02/2018.

2.3 Disposições finais

É de rigor, nesse contexto, o reconhecimento de que a parte autora tem incapacidade TOTAL e
TEMPORÁRIA para o trabalho.

Logo, estando presentes todos os requisitos, mas se tratando de incapacidade apenas
TEMPORÁRIA, a parte autora faz jus à fruição do AUXÍLIO-DOENÇA, mas não à concessão
de aposentadoria por invalidez.

Por essas razões, o auxílio-doença deve ser restabelecido desde a data em que foi cessado,
administrativamente, pois é certo que, nesse dia, a parte autora continuava incapacitada para
o labor, revelando-se, portanto, ilegal o ato administrativo que pôs fim ao pagamento da
utilidade previdenciária.
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Tendo em conta que o perito do Juízo asseverou que a autora necessita de 10 (dez) meses para
recuperação, e com fulcro no artigo 60, § 9º da Lei n. 8.213/1991, fixo a Data de Cessação do
Benefício (DCB) em 13/09/2019. Nesse sentido, nos termos do artigo 101 do mesmo diploma
legal o autor deverá submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento do benefício se houver recuperação.

Ainda, o autor poderá solicitar a prorrogação do benefício, na forma estabelecida pelo INSS,
caso o prazo fixado para cessação do benefício se revele insuficiente (Decreto n.3.048 de
1999, artigo 78, § 2º). Não obstante, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/1991 o autor
deverá submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, permitindo-se ao
INSS o cancelamento do benefício se houver recuperação.

Desde logo, fica ressalvada a possibilidade de o INSS cessar o benefício, desde que o faça
motivadamente, ao constatar o retorno voluntário do(a) segurado(a) ao exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência (Lei n. 8.213/91, art. 60, § 6º), observado o devido processo
legal, tanto formal (respeito ao procedimento previsto na legislação aplicável) quanto
substancial (contraditório e ampla defesa).

Desde já, autorizo o desconto, no valor do benefício, de eventuais valores recebidos sob o
mesmo título a partir da DIB fixada neste decisum.

3. DISPOSITIVO

Do exposto, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS, resolvendo o mérito, na forma do artigo
487, I, do CPC/2015, para condenar o INSS a:

a) restabelecer, em favor da autora, o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA que vinha sendo
mantido sob o NB 616.302.617-2, desde o dia seguinte ao dia em que foi cessado
(21/02/2019), Data de Cessação do Benefício 13/09/2019, e Data de Início de Pagamento na
prolação desta sentença;

....

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:                   vendedora   (cf. laudo)

Data de nascimento:       8/1/76                           

Grau de escolaridade:  segundo grau completo (cf. laudo)

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  RECURSO DO INSS.

A perita do Juízo fixou a DII em 12/7/18 (ev.19, n.10).
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O Juízo a quo fixou a DIB do benefício em 21/2/19, justificando que esse é o dia seguinte à
cessação do benefício anterior; e fixou DCB em 13/9/19.

O CNIS informa que se pagou auxílio-doença de 26/10/16 a 21/2/18 (ev.11-rsc2, pág.15).

A sentença incorreu em erro material. O Juízo fixou a DIB em 21/2/19 mas vê-se, pelas
razões de decidir, que quis fixá-la na cessação do benefício anterior, o que se deu em 21/2/18.

No recurso o INSS alegou que "Não foi apresentada fundamentação idônea para retroagir a
DIB do benefício."  (da DII fixada pelo perito, 12/7/18, para a DCB do anterior, 21/2/18).

Para fazer tal retroação, eis o que se afirmou a sentença:

Contudo, embora a perita tenha fixado DII em 12/07/2018, vejo no laudo de médico assistente
juntado ao Evento (1), documento 13, que a patologia indicada como causadora da
incapacidade no laudo pericial, já encontrava-se presente em 20/02/2018. Assim, quando
houve a cessação do benefício em 21/02/2018 a autora já encontrava-se incapaz.

Tal laudo foi emitido em 20/8/18, ou seja, 1 dia antes da DCB; nele se afirma que a autora
aguardava cirurgia com especialista em coluna pelo SUS, portava hérnia discal com extrusão
foraminal, abaulamento discal e estava incapacitada para o labor.

Tal documento é suficiente para embasar a conclusão do juízo pela retroação da DIB.

3. RECURSO DA AUTORA.

A autora pretende obter aposentadoria por invalidez.

A perita foi enfática ao afirmar que incapacidade é temporária. (n. 8). 

Ainda que fosse definitiva para algumas atividades (multiprofissional), a autora tem apenas
43 anos e tem segundo grau de escolaridade.

Não há qualquer razão para acolher o pleito da autora.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000331407v5 e do código CRC c91adf82.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5014078-21.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROBERTA REIS GOBO (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PERDA DA QUALIDADE
DE SEGURADO DO RECLUSO. TRABALHO AUTÔNOMO.
SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores – filhos e companheira de segurado
recluso - em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
auxílio-reclusão.

Alegam os recorrentes o que segue:

Ocorre que, conforme demonstrado na exordial, a diferença entre o valor do último salário-de-
contribuição percebido pelo segurado e o valor máximo estabelecido pela Portaria n°8, de
13/01/2017 é de tão somente R$200,00 (duzentos reais) aproximadamente. Uma leitura
precipitada e rasa dos diplomas legais pertinentes poderia levar, portanto, a conclusão de que,
de fato, não seria possível a concessão do benefício à Autora. Todavia, faz-se imprescindível
uma interpretação mais ampla, sobretudo de uma leitura constitucional dos dispositivos
infra, como, aliás, ensina a boa prática do Direito. Assim, como se pode verificar da
documentação colacionada aos presentes autos, tem-se que o salário habitual do segurado
recluso em pouco ultrapassava o limite imposto pela Portaria Interministerial para concessão
do benefício de auxílio reclusão:

...

Considerando-se, portanto, o valor médio habitualmente recebido pelo segurado de R$
1.400,00 tem-se que este ultrapassa tão somente em R$ 107,57 o máximo estabelecido, que é
de R$ 1.292,43. Dessa forma, imperiosa se faz a aplicação de um novo olhar sob a
objetividade e rigidez da letra da lei.

A simples interpretação literal dos diplomas legais se revela uma das formas mais pobres de
cognição e um dos meios mais deficientes para se buscar a concretização dos objetivos
traçados pela República do Brasil quando da elaboração de sua Carta Maior. O processo de
constitucionalização da legislação infra depende em grande parte da atuação do Judiciário,
ao promover uma releitura da fria letra da lei, colocando-a sob um enfoque mais teleológico
e, sobretudo, em consonância com as diretrizes constitucionais.

...

Assim, conforme documento juntado aos autos o Sr. Marcio recebeu seguro desemprego entre
29/04/2016 a 27/08/2016, documento este apto para comprovar a situação de desemprego
involuntário. E como mencionado, o mesmo se viu obrigado a trabalhar informalmente como
motoboy, obtendo remuneração de aproximadamente um salário mínimo para o sustento de
sua família, sendo o único provedor.
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Dessa forma, tal circunstancia não está apta a afastar a condição de desempregado, uma vez a
grande dificuldade que encontra-se o mercado de trabalho.

A sentença está assim fundamentada:

...

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder auxílio-reclusão desde
7/10/2017.

Os autores GUSTAVO e GUILHERME são filhos de Marcio Santos Gonçalves (evento
1_ANEXO2, fls. 2-3). A autora ROBERTA, por sua vez, alegou que era companheira de
Marcio. 

Marcio foi preso em 7/10/2017, tendo sido colocado em liberdade em 7/5/2019 (evento 15). 

Os autores formularam requerimento administrativo de auxílio-reclusão (NB 25/189.916.764-
9) em 10/9/2018. O INSS se recusa a conceder o benefício alegando que o último salário-de-
contribuição do segurado recluso superava o limite de baixa renda (evento 13).

...

Na época da prisão, em 7/10/2017, o valor máximo do salário-de-contribuição do segurado de
baixa renda estava fixado em R$ 1.292,43, conforme Portaria MP/MF nº 02, de 6/1/2012. 

...

Ocorre que a remuneração habitual do segurado detento também ultrapassava largamente o
limite de baixa renda. A soma do salário com o adicional de periculosidade em 2015 equivalia
a R$ 1.427,19. Em 2016 equivalia a R$ 1.607,97 (evento 1_ANEXO 2, fls. 24-25). O limite de
baixa renda em 2015 e em 2016 correspondia, respectivamente, a R$ 1.089,72 e a R$
1.212,64. Marcio, portanto, não se qualificava como segurado de baixa renda. 

O Ministério Público Federal suscitou um fundamento novo, diferente daquele deduzido na
petição inicial, para justificar a qualidade de segurado de baixa renda: Marcio estava
desempregado no momento da prisão e, nesse caso, o critério de aferição de renda do
segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão
é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição (evento 7).

Ainda que seja aplicado critério de renda nula (questão estranha à causa de pedir deduzida na
petição inicial) proposto pelo Ministério Público Federal, depreendo outro ponto a prejudicar
a concessão do auxílio-reclusão: a manutenção da qualidade de segurado na data da prisão.

Após a cessação das contribuições, conta-se o prazo de 12 meses para manutenção da
qualidade de segurado. A perda da qualidade de segurado ocorre no dia 16 do segundo mês
seguinte ao do término do prazo de 12 meses (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91; art. 14 do Decreto
nº 3.048/99). 

A última contribuição de registrada no CNIS refere-se ao mês de março/2016. Márcio perdeu a
qualidade de segurado em 15/5/2017. A prisão ocorreu em 07/10/2017. 

O Ministério Público Federal considerou que o período de graça teria sido prorrogado por
mais doze meses, porque foi comprovada situação de desemprego involuntário após
março/2016 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91). Realmente Márcio recebeu seguro-desemprego
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após a rescisão do último vínculo de emprego, mas a parte autora expressamente admitiu que
ele continuou trabalhando informalmente como motoboy, obtendo remuneração de
aproximadamente um salário mínimo (evento 1, INIC1, fl. 4).

O segurado empregado que perde o emprego e passa a exercer atividade remunerada na
condição de trabalhador autônomo sujeita-se a vínculo de filiação obrigatória com a
previdência social, na condição de contribuinte individual (art. 11, V, alínea “h”, da Lei
8.213/91). Em razão dessa atividade superveniente, que o obriga a recolher contribuições
previdenciárias por sua própria conta (art. 30, II, da Lei nº 8.212/91), não pode se beneficiar
da hipótese de prorrogação do período de graça (art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91). Somente o
segurado desempregado que permanece sem exercer qualquer atividade remunerada com
vínculo de filiação obrigatória é contemplado pelo referido dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para efeito de prorrogação do período de graça, a
situação de desemprego implica demonstrar não só a ausência de contração de novo vínculo
de emprego, mas também a ausência de desempenho de quaisquer outras formas de atividade
remunerada passíveis de caracterizar a condição de segurado obrigatório, como trabalho
autônomo informal. É preciso ficar comprovado que o segurado não exerceu nenhuma
atividade remunerada (nem mesmo atividade informal) após a cessação das contribuições1. 

Como a parte autora confessou que Márcio exercia trabalho autônomo com renda equivalente
ao salário mínimo, o período de graça não se prorrogou. Consequentemente, consumou-se a
perda da qualidade de segurado antes da data da prisão.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo devido aos
dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o referido
benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber
remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de
abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a condição,
para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior ou igual a
R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama para sua
concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento do
encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria e,
no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.  

DA QUALIDADE DE SEGURADO 
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O pretenso instituidor do benefício encontrava-se em situação de desemprego involuntário
desde 18/04/2016, como se vê no Evento 1 - Anexo 2, fls. 18 e 29/30 (aviso prévio de 42 dias)
e no Evento 13, procadm1, fls. 18 e 25.

A prisão ocorreu em 07/10/2017 (evento 13, procadm1, fl. 05), quando ele ainda não
teria perdido a qualidade de segurado, ao menos em princípio, considerando o disposto no art.
15, § 2º, da Lei 8.213/91.

Ocorre que, como destacado na sentença, a parte autora confessou que Márcio exercia
trabalho autônomo com renda equivalente ao salário mínimo.

Com efeito, consta da petição inicial o seguinte:

Insta destacar que a assistência financeira temporária do seguro-desemprego se deu entre
29/04/2016 e 27/08/2016 (conforme documento comprobatório juntado os autos), ou seja, no
momento em que foi encarcerado já não dispunha do benefício. Se vendo nessa situação de
desalento, o Sr. Marcio se viu obrigado a trabalhar informalmente como motoboy, obtendo
como remuneração cerca de um salário mínimo para sustento de sua família. (destacado)

Nesse caso, conforme entendimento do STJ também já destacado na sentença, não se prorroga
o período de graça.

A Turma Nacional de Uniformização entende que a situação de desemprego involuntário
significa ausência de qualquer atividade, tanto formal, quanto informal. Confira-se: 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE
INFORMAL EXERCIDA APÓS CESSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. [...] A situação de desemprego involuntário,
independentemente do benefício previdenciário pretendido, de acordo com o posicionamento
atual da Turma Nacional de Uniformização, significa ausência de qualquer atividade, tanto
formal, quanto informal, representada por "bicos" realizados esporadicamente, não cabendo
a prorrogação do período de graça por não haver comprovação da situação de desemprego.
[...](PEDILEF 0511374-47.2016.4.05.8300, data de julgamento: 24/5/2018).

Uma vez não reconhecida a qualidade de segurado do recluso, há que ser mantida a sentença,
restando prejudicadas as alegações pertinentes à respectiva renda.

Condenação dos recorrentes vencidos em custas e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil,
tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372405v8 e do código CRC dd601f62.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 0039164-63.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JAIME LUIZ DE PALMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL A
PARTIR DOS 12 ANOS. REVISÃO DO CÁLCULO DO TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ACRESCIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS a reconhecer e averbar o período de 02/02/1973 a 31/10/1991 como de
atividade rural, laborado na condição de segurado especial. 

Alega o recorrente que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo em nome próprio (certidão de casamento), harmonizando com o
documento em nome do seu genitor, pelo que a sentença deve ser reformada para reconhecer
o período de atividade rural desde 02/02/1971, aos 12 anos de idade, ou ao menos a partir da
data do documento mais antigo em nome do genitor de 19/04/1972. Alega, ainda, que o
tempo total considerado na sentença (174 contribuições) contraria as provas juntadas aos
autos, pois o recorrente contribuiu efetivamente durante tempo superior a 180 contribuições,
tendo o magistrado considerado o período trabalhado na Prefeitura de Afonso Cláudio, em
que apura somente 13 anos, 10 meses e 02 dias, não computando os períodos de 01/02/2016 a
31/01/2017 e de 01/03/2017 a 30/04/2017, que foram complementados com o recolhimento
da diferença de 9%. Requer: (i) o reconhecimento do trabalho rural a partir dos 12 anos de
idade; (ii) seja revisado o cálculo das contribuições na condição de empregado da Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio e do período de 01/02/2016 a 31/01/2017 e de 01/03/2017 a
30/04/2017 que foram complementados com o recolhimento da diferença de 9%, conforme
documento do Evento 1-OUT6, fl. 1.

A sentença está assim fundamentada:

(...)

Na hipótese, vejo que o autor juntou documentos servíveis como início de prova da atividade
rural, tais como: certidão de casamento, celebrado em 25/04/1987, informando a profissão de
lavrador (fl. 14); ficha do Sindicato Rural Patronal de Afonso Cláudio (fl. 16); certidão de
nascimento da filha, informando a profissão do autor como lavrador (fl. 17); certidão de
partilha, constando a propriedade rural do autor (fls. 22-24); documentos da sua propriedade
(fls. 51-60).
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Ademais, consta nos autos Processo de Justificação Administrativa, no qual as testemunhas
confirmam que o autor sempre laborou na roça com a família; que antes de iniciar as
atividades urbanas, ele somente laborava no campo (fls. 195- 199). Consta, ainda, declaração
de sua genitora, de que ele passou a trabalhar na lavoura a partir dos 14 anos, ou seja,
desde o ano de 1973 (fl. 220).

Assim, com base nos elementos de provas formados nos autos, reconheço o trabalho rural
desempenhado pela parte autora, no período de 02/02/1973 (data que completou 14 anos de
idade) a 31/10/1991. Esclareço que o reconhecimento do período de atividade rural deverá ser
somente até 31/10/1991, pois após a vigência da Lei 8.213/91, a atividade rural em regime de
economia familiar só pode ser contada como tempo de serviço para fins de aposentadoria por
tempo de contribuição, caso haja recolhimentos de contribuições previdenciárias.

Com efeito, a Lei de Benefícios garante aos segurados especiais, independentemente de
contribuição, o cômputo do tempo de serviço posterior a 31/10/1991 apenas para os benefícios
dispostos no art. 39, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, ou seja, aposentadoria por
idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão. 

Assim, para a concessão dos demais benefícios, inclusive aposentadoria por tempo de serviço
ou contribuição, mediante o cômputo do tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991, é
necessário que haja aporte contributivo na qualidade de segurado facultativo, a teor dos
artigos. 39, II, da LBPS, e 25, § 1.º, da Lei n. 8.212/91, razão pela qual, mesmo que seja
demonstrada a atividade rural da parte autora entre 1/11/1991 e 29/06/2000, tal período não
poderá ser computado como tempo de contribuição para fins de concessão da aposentadoria
postulada.

Quanto aos ao período de contribuição que o autor alega ter complementado – 01/10/2015 a
31/03/2017, vejo que consta nos autos somente complementação referente às competências de
02/2016 a 01/2017 e 03/2017 a 04/2017 (fl. 81), tendo, inclusive, o INSS já averbado tais
informações no CNIS1.

Nesse passo, vejo que, a despeito do reconhecimento da atividade rural aqui alegada
(02/02/1973 a 31/10/1991), a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado, pois, além de
não ter cumprido os 35 anos de tempo de contribuição (13 anos, 10 meses e 2 dias de
atividade urbana + 18 anos, 9 meses e 3 dias de atividade rural) , ela possui apenas 174 meses
de carência (160 já reconhecidas pelo INSS na fls. 73/74 + 14 que foram complementadas em
24/08/2017).

Dispositivo: 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto
ao pedido de reconhecimento, para efeitos de carência, das contribuições referentes aos
períodos de 02/2016 a 01/2017 e 03/2017 a 04/2017, visto que já se encontram no CNIS do
autor - art. 485, VI, do CPC.

A seguir, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos (art. 487, I, NCPC)
para o fim de condenar o INSS a reconhecer e averbar o seguinte período de atividade rural
laborado pela parte autora na condição de segurado especial - 02/02/1973 a 31/10/1991.

(...)

II. Fundamentação.

II.1. Averbação de tempo rural a partir dos 14 anos
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Não é possível reconhecer o trabalho rural a partir dos 12 anos, eis que há nos
autos declaração da própria genitora do autor no sentido de que o recorrente passou a
trabalhar na roça apenas a partir dos 14 anos (Evento 20 - OUT14 - fl. 18). 

Por tal razão, a sentença reconheceu o exercício de atividade rural apenas a
partir dos 14 anos, ou seja, a partir de 02/02/1973, devendo ser mantida, neste ponto.

II.2. Do tempo de serviço na qualidade de empregado do Município de Afonso
Cláudio.

Consta no Evento 16-OUT11, às fls. 18/19, declaração de tempo de contribuição
para fins de obtenção de benefício junto ao INSS, atendendo a exigência da autarquia
previdenciária (fl. 16). 

Nesta declaração há indicação dos seguintes períodos trabalhados, que totalizam
13 anos 10 meses e 2 dias:

Período:            Modo:        Total normal    acréscimo    somatório
30/06/2000 a 31/12/2001    normal        1 a 6 m 1 d    não há         1 a 6 m 1 d
14/01/2002 a 31/12/2002    normal        0 a 11 m 17 d    não há         0 a 11 m 17 d
02/01/2003 a 31/12/2003    normal        0 a 11 m 29 d    não há         0 a 11 m 29 d
19/01/2004 a 31/12/2004    normal        0 a 11 m 12 d    não há         0 a 11 m 12 d
10/01/2005 a 31/12/2005    normal        0 a 11 m 21 d    não há         0 a 11 m 21 d
02/01/2006 a 31/12/2007    normal        1 a 11 m 29 d    não há         1 a 11 m 29 d
01/01/2008 a 14/06/2014    normal        6 a 5 m 14 d    não há         6 a 5 m 14 d

Conclui-se, portanto, que o INSS não computou corretamente o tempo de
serviço prestado ao Município de Afonso Cláudio, razão pela qual deve ser averbado o total
de 13 anos 10 meses e 2 dias de tempo de serviço, consoante declaração emitida pelo
Município, acima indicada.
 

II.3. Contribuições não computadas

O autor alega que a sentença não computou as contribuições complementares
recolhidas no período de 01/02/2016 a 31/01/2017 e de 01/03/2017 a 30/04/2017. 

A sentença considerou que essas competências, com relação às quais reconhece
ter havido complementação de contribuição previdenciária, já teriam sido averbadas pelo
INSS no CNIS.

Entretanto, analisando o extrato constante do Evento 16-OUT11 fls. 18/19
verfica-se que tais contribuições não foram computadas pelo INSS, ao contrário do que
concluiu a sentença.

Trata-se dos seguintes períodos, que totalizam tempo de contribuição
equivalente a 1 ano 2 meses e 28 dias:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 370



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 290/416

0039164-63.2017.4.02.5050 500000310537 .V29 JES10621© JES7027

Período:            Modo:        Total normal    acréscimo    somatório
01/02/2016 a 31/01/2017    normal        1 a 0 m 0 d    não há         1 a 0 m 0 d
01/02/2017 a 28/02/2017    normal        0 a 0 m 28 d    não há         0 a 0 m 28 d
01/03/2017 a 30/04/2017    normal        0 a 2 m 0 d    não há         0 a 2 m 0 d
 

II.4. Contagem do tempo de contribuição

Somando-se o tempo de atividade rural reconhecido na sentença (18 anos, 9
meses e 3 dias), o tempo de serviço prestado ao Município de Afonso Claudio (13 anos 10
meses e 2 dias), os recolhimentos na qualidade de contribuinte individual (2016 a 2017) e,
ainda, os períodos já computados pelo INSS, conforme Evento 16 - OUT11 fls. 18/19, abaixo
relacionados, há tempo de contribuição equivalente a 37 anos 0 meses e 6 dias:

         
Segurado Especial 02/02/1973 a 31/10/1991          18 a 9 m 3 d

Mun. Afonso Claudio 30/06/2000 a 31/12/2001   1 a 6 m 1 d
Mun. Afonso Claudio 14/01/2002 a 31/12/2002   0 a 11 m 17 d
Mun. Afonso Claudio 02/01/2003 a 31/12/2003   0 a 11 m 29 d
Mun. Afonso Claudio 19/01/2004 a 31/12/2004   0 a 11 m 12 d
Mun. Afonso Claudio 10/01/2005 a 31/12/2005   0 a 11 m 21 d
Mun. Afonso Claudio 02/01/2006 a 31/12/2007   1 a 11 m 29 d
Mun. Afonso Claudio 01/01/2008 a 14/06/2014   6 a 5 m 14 d

Auxílio-doença 24/05/1999 a 24/09/1999                0 a 4 m 1 d
Auxílio-doença 27/06/2012 a 12/10/2012                0 a 3 m 16 d

Schultz & Puppim Ltda 11/05/2009 a 04/01/2010    0 a 7 m 24 d

Contribuinte individual 01/02/2016 a 31/01/2017            1 a 0 m 0 d
Contribuinte individual 01/02/2017 a 28/02/2017            0 a 0 m 28 d
Contribuinte individual 01/03/2017 a 30/04/2017            0 a 2 m 0 d

Contribuinte individual 11/05/2009 a 04/01/2010    0 a 7 m 24 d
Contribuinte individual 24/05/1999 a 24/09/1999    0 a 4 m 1 d    
Contribuinte individual 27/06/2012 a 12/10/2012    0 a 3 m 16 d   

Somatório:
Segurado Especial:                                   18 a 9 m 3 d
Mun. Afonso Cláudio:                               13 a 10 m 2 d
Auxílio-doença:                                         0 a 7 m 17 d
Schultz & Puppim Ltda:                            0 a 7 m 24 d
Contribuinte individual:                            1 a 2 m 28 d
Contribuinte individual:                            1 a 10 m 22 d

Total: 37 anos 0 meses e 6 dias

Assim sendo, o autor faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Conclusão.
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DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO AUTOR para
reformar a sentença e condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de
contribuição ao autor. Fixo a DIB na DER, ou seja, 11/5/2017 (NB 174754232-3,cf. ev.1-
out5, p.22).   

Concedo a tutela provisória para determinar a intimação da APSDJ para implementar o
benefício em 30 dias. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000310537v29 e do código CRC 7f008a64.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0008226-39.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: AUREO SANTOS DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU. AGENTES
BIOLÓGICOS, RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE E ATIVIDADE
RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHO RURAL A PARTIR
DOS 12 ANOS. SÚMULA 5 DA TNU. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, Aureo Santos de Jesus, e, pelo réu, INSS,
em face da sentença (Evento 18 – SENT31) que julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais, reconhecendo como atividade rural aquela desempenhada entre 23/01/1980 e
24/07/1991 e reconhecendo como atividade especial os períodos de 06/09/1993 a 31/05/1994,
01/06/1994 a 28/04/1995, concedendo ainda a aposentadoria por tempo de contribuição.

Requer o recorrente (AUTOR) a reforma no seguinte sentido (Evento 29 – OUT23):

- Atividade rural: há comprovação do trabalho rural exercido a partir dos 12 anos, pelo que o
autor tem direito à averbação deste período, nos termos da Súmula nº 5 da TNU.

- Atividade especial: “Dessa forma, conforme se verifica dos PPP´s, em todos os períodos o
recorrente esteve exposto a agentes nocivos de forma habitual, permanente, não ocasional,
não intermitente, com exceção apenas do período de 30/08/2010 A 31/01/2013 que detalha
claramente que apenas a exposição ao agente nocivo ruído se deu de forma continuo e
intermitente.”

Requereu o autor seja reconhecida a especialidade quanto aos períodos de 29/04/1995 a
29/08/2010, 30/08/2010 a 31/01/2013, 01/02/2013 a 11/10/2016.

Já o recorrente (INSS) requer a reforma no seguinte sentido (Evento 24 – OUT28):

- Atividade Especial: não ficou comprovada a exposição direta, habitual, permanente e
obrigatória a agentes biológicos infectocontagiosos, requerendo a reforma nos períodos de
06/09/1993 a 31/05/1994 e de 01/06/1994 a 28/04/1995;

- Atividade rural: "A análise do caso concreto permite inferir que não houve a observância dos
requisitos legais para a comprovação do tempo de serviço, razão pela qual a sentença atacada
deverá ser reformada."
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II – Fundamentação

II.A. Eis o teor parcial da sentença

“[...] A parte autora pretende o reconhecimento de atividade supostamente desempenhada em
condições prejudiciais à saúde nos seguintes períodos: de 06/09/1993 a 31/05/1994; de
01/06/1994 a 29/08/2010; de 30/08/2010 a 31/01/2013; de 01/02/2013 a 11/20/2016.

Para demonstração do direito alegado, a parte autora juntou aos autos os PPP’s constantes
das fls. 25-26, 28-29, 31-32 e 34-35.

[...] Analisando com cautela tais documentos, pode-se notar um detalhe comum a todos. Não
há, em parte alguma dos PPP’s, informação de que o trabalho desempenhado pelo
demandante o expunha de maneira permanente aos agentes nocivos.

[...]Exceções a essa regra existem, porém, são hipóteses particulares onde a nocividade do
agente é extrema, o que não é o caso dos autos.

Portanto, desde logo, todos os períodos a partir de 29/04/1995 devem ser julgados
improcedentes pela ausência de informação sobre a permanência do contato do autor com os
agentes nocivos.

Em sentido contrário, no concernente ao período anterior a 29/04/1995, inexiste tal exigência,
e devido a isto, o pedido autoral deve ser julgado procedente.

Entre 06/09/1994 e 31/05/1994 e entre 01/06/1994 a 28/04/1995 há provas nos autos
suficientes para reconhecer o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde, pelo
contato do demandante com agentes biológicos, haja vista o manuseio de resíduos de lixo em
via pública.

[...]”

II.B. Da exposição à agentes nocivos:

a) agentes biológicos.

Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.
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A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em exposto sob qualquer
agente biológico para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o
trabalho seja “em contato com agentes biológicos infectocontagiosos.”

b) radiação não ionizante.

Há PPPs informando exposição a radiação não ionizante (luz solar - trabalho em ambientes
externos).

O Anexo I do Decreto nº 83.080/1979, o Anexo IV do Decreto nº 2.172/1997 e o Anexo I do
Decreto nº 3.048/1999 classificam os agentes nocivos à saúde do trabalhador.  Nenhum deles
prevê a radiação não-ionizante como agente nocivo. Em suma, não há amparo legal para
qualificar tempo de trabalho como especial pelo fato da exposição a radiação não-ionizante.
Há amparo para considerar o trabalho insalubre em face da exposição a tal agente, o que
ocorre por força da NR 15; e, por extensão, a atividade exposta a tal agente pode ser
considerada especial em face do que dispõe o § 1º do artigo 58 da Lei 8213/91. O Anexo VII
da NR 15 tem a seguinte dicção:

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

1. Para os efeitos desta norma, são radiações não ionizantes as micro-ondas, ultravioletas e
laser.

2. As operações ou atividades que exponham os trabalhadores às radiações não ionizantes,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de
inspeção realizada no local de trabalho.

3. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores às radiações da luz negra
(ultravioleta na faixa - 400- 320 nanômetros) não serão consideradas insalubres.
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Perceba-se que, pela dicção da parte final do item 2 – que refere a uma “inspeção realizada
no local de trabalho” – a norma regulamentar visava à consideração de insalubridade para
trabalhos em locais fechados. Nessa linha, transcrevo abaixo parte da sentença proferida nos
autos nº 5009247-25.2016.4.04.7205/SC, cujo entendimento foi encampado pela 1ª TR-SC
quando julgou recurso que atacou a referida sentença. Eis o trecho a que me refiro:

“...Assim, conforme já mencionado no item anterior, não é possível o enquadramento da
especialidade da atividade com relação à exposição a contato com cimento. No mais, pelo
fator da radiação decorrente da energia solar, não se há de reconhecer a atividade especial,
pois as intempéries como o calor, frio, vento, raios solares e umidade do solo ou causada
pela chuva jamais foram arrolados como agentes prejudiciais ao trabalhador, por serem
condições naturais a que estão expostos todos os indivíduos, razão pela qual descabe o
reconhecimento da especialidade quanto a este fator. Destaca-se que o calor, o frio e a
umidade justificadores do reconhecimento da especialidade são aqueles produzidos
artificialmente, em caldeiras e frigoríficos, que suplantam a condição ambiental normal.
...” (1ª TR-SC.  RECURSO CÍVEL Nº 5009247-25.2016.4.04.7205/SC. Juiz Relator Edvaldo
Mendes da Silva. Julgado em 11/5/2017

Vale ressaltar quanto à exposição à radiação não ionizante, pelas funções descritas nos PPPs e
descrição de atividade depreende-se que a sua exposição é similar a de qualquer pessoa, não
justificando a especialidade.

- 06/09/1993 a 24/05/1994 (PPP Evento 1 – OUT4):

Nome: AUREO SANTOS DE JESUS Períodos: 06/09/1993 a 24/05/1994

Cargo: Servidor Público      Função: Trabalhador Braçal C II “A”

Empregador: Prefeitura Municipal de
Colatina

Setor: SAMAL

Descrição das atividades: Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza
e conservação de áreas públicas coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de
serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza conservação de áreas
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públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões,
acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário.

Fator de risco: Agente Biológico – vírus
fungos e bactérias; Agente Físico –
radiação não ionizante;

EPI Eficaz: Não

Por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, não faz jus a
especialidade nesse período.

Vale ressaltar quanto à exposição à radiação não ionizante, pela função do autor e descrição
de atividade depreende-se que a sua exposição é similar a de qualquer pessoa, não
justificando a especialidade.

- 01/06/1994 a 29/08/2010 (PPP Evento 1 – OUT5):

Nome: AUREO SANTOS DE JESUS Períodos: 01/06/1994 a 29/08/2010

Cargo: Servidor Público      Função: Trabalhador Braçal C II C “A”

Empregador: Prefeitura Municipal de
Colatina

Setor: SEARH/SAMAL

Descrição das atividades: Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza
e conservação de áreas públicas coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de
serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza conservação de áreas
públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões,
acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário.
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Fator de risco: Agente Biológico – vírus
fungos e bactérias; Agente Físico –
radiação não ionizante;

EPI Eficaz: Não

Por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, não faz jus a
especialidade nesse período.

Vale ressaltar quanto à exposição à radiação não ionizante, pela função do autor e descrição
de atividade depreende-se que a sua exposição é similar a de qualquer pessoa, não
justificando a especialidade.

- 30/08/2010 a 31/01/2013 (PPP Evento 1 – OUT6):

Nome: AUREO SANTOS DE JESUS Períodos: 30/08/2010 a 31/01/2013

Cargo: Servidor Público      Função: Trabalhador Braçal II C “A”

Empregador: Prefeitura Municipal de
Colatina

Setor: SEMAD

Descrição das atividades: Realiza serviço de podas de árvore, capina vegetação rasteira,
varrição de resíduos e recolhimento posterior para local apropriado, à limpeza e
manutenção da área do referido local, utilizar para suas atividades maquinas como:
roçadeira e cortador de grama, vassouras, carrinho de mão, zelar pela segurança das
pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho.

Fator de risco: Agente Biológico – vírus
fungos e bactérias; Agente Físico –
radiação não ionizante e ruído
(intermitente);

EPI Eficaz: Não

a) agente biológico.

Nota-se que o autor laborava para a Prefeitura de Colatina  em funções similares que se
situam entre as de um jardineiro (podas de árvore) e de um auxiliar de serviços gerais (capina,
varrição de resíduos e recolhimento posterior para local apropriado, à limpeza e manutenção
da área do referido local).

É evidente que não há risco biológico.
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Mesmo que o autor fosse gari (varrição de ruas) - e ele não o é - não haveria qualificação do
tempo como especial. 

Com efeito, no julgamento do recurso n. 0104623-39.2013.4.02.5054/01, a 1ª TR-ES
consignou que a função de gari - profissional que atua na varrição e limpeza de ruas - não
é especial, mesmo no período anterior à Lei 9.032/95. Consignou-se que havia parecer
administrativo excluindo a possibilidade de enquadramento da função de gari em face de seu
contato com lixo domiciliar. Trata-se do Parecer da SSMT no Processo MTb nº 106.513/79.
Fez-se menção ao que decidira a 2ª TR-SC quando julgou o recurso n. 2008.72.55.009575-0,
também no mesmo sentido, que abaixo transcrevo:

PREVIDENCIÁRIO - TEMPO ESPECIAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS -
CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS - AUSÊNCIA  1. As
atividades de limpeza de vias públicas (servente, operário, gari, varredor de ruas) não
implicam, necessariamente, em contato habitual e permanente com agentes biológicos
(vírus, bactérias) e, portanto, não é passível de serem reconhecidas como tempo especial,
porque nem todo resíduo existente nas vias públicas têm natureza infecciosa, capazes de
causar danos à saúde desses trabalhadores. 2. A referência no Código 3.0.1, g, do Decreto n°
2.172/97 à coleta de lixo não diz respeito aos que fazem limpeza de vias públicas (varredores
de ruas), mas aos que trabalham no recolhimento do lixo urbano (caminhões), manuseando
de forma direta esses resíduos e expostos de forma permanente a agentes biológicos ou a
risco de contaminação. (2ª TR-SC. RCI 2008.72.55.009575-0, Segunda Turma Recursal de SC,
Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, julgado em 26/08/2009)

Por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, não faz jus a
especialidade nesse período.

b) radiação não ionizante.

A parte-autora afirma que há direito ao enquadramento como especial em face de exposição à
luz solar, que é fonte de radiação não-ionizante.

O Anexo I do Decreto nº 83.080/1979, o Anexo IV do Decreto nº 2.172/1997 e o Anexo I do
Decreto nº 3.048/1999 classificam os agentes nocivos à saúde do trabalhador.  Nenhum deles
prevê a radiação não-ionizante como agente nocivo. Em suma, não há amparo legal para
qualificar tempo de trabalho como especial pelo fato da exposição a radiação não-ionizante.
Há amparo para considerar o trabalho insalubre em face da exposição a tal agente, o que
ocorre por força da NR 15; e, por extensão, a atividade exposta a tal agente pode ser
considerada especial em face do que dispõe o § 1º do artigo 58 da Lei 8213/91. O Anexo VII
da NR 15 tem a seguinte dicção:

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

1. Para os efeitos desta norma, são radiações não ionizantes as micro-ondas, ultravioletas e
laser.

2. As operações ou atividades que exponham os trabalhadores às radiações não ionizantes,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de
inspeção realizada no local de trabalho.
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3. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores às radiações da luz negra
(ultravioleta na faixa - 400- 320 nanômetros) não serão consideradas insalubres.

Perceba-se que, pela dicção da parte final do item 2 – que refere a uma “inspeção realizada
no local de trabalho” – a norma regulamentar visava à consideração de insalubridade para
trabalhos em locais fechados. Nessa linha, transcrevo abaixo parte da sentença proferida nos
autos nº 5009247-25.2016.4.04.7205/SC, cujo entendimento foi encampado pela 1ª TR-SC
quando julgou recurso que atacou a referida sentença. Eis o trecho a que me refiro:

“...Assim, conforme já mencionado no item anterior, não é possível o enquadramento da
especialidade da atividade com relação à exposição a contato com cimento. No mais, pelo
fator da radiação decorrente da energia solar, não se há de reconhecer a atividade especial,
pois as intempéries como o calor, frio, vento, raios solares e umidade do solo ou causada
pela chuva jamais foram arrolados como agentes prejudiciais ao trabalhador, por serem
condições naturais a que estão expostos todos os indivíduos, razão pela qual descabe o
reconhecimento da especialidade quanto a este fator. Destaca-se que o calor, o frio e a
umidade justificadores do reconhecimento da especialidade são aqueles produzidos
artificialmente, em caldeiras e frigoríficos, que suplantam a condição ambiental normal.
...” (1ª TR-SC.  RECURSO CÍVEL Nº 5009247-25.2016.4.04.7205/SC. Juiz Relator Edvaldo
Mendes da Silva. Julgado em 11/5/2017

Vale ressaltar quanto à exposição à radiação não ionizante, pela função do autor e descrição
de atividade depreende-se que a sua exposição é similar a de qualquer pessoa, não
justificando a especialidade.

- 01/02/2013 a 11/10/2016 (PPP Evento 1 – OUT7):

 

Nome: AUREO SANTOS DE JESUS Períodos: 30/08/2010 a 31/01/2013

Cargo: Servidor Público      Função: Auxiliar de Serviço Público

Empregador: Prefeitura Municipal de
Colatina

Setor: SEMTRAN

Descrição das atividades: Realiza atividades na equipe de engenharia de trânsito que
consiste na sinalização de trânsito com pintura de faixas com tintas e em toda a sinalização
horizontal da pavimentação das vias públicas além de auxiliar na sinalização semafórica e
outros serviços vinculados a secretaria/setor

Fator de risco: Agente Químico – solventes
de tinta; Agente Físico – radiação não
ionizante;

EPI Eficaz: Não
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a) Referente à exposição à radiação não ionizante, reitero tudo quanto afirmei no item
anterior:  pela função do autor e descrição de atividade depreende-se que a sua exposição é
similar a de qualquer pessoa que trabalha em ambientes abertos (vias públicas). 

Não há como qualificar tal período como especial.

b) No que refere ao agente químico resta claro também que qualquer contato não era habitual
e permanente.

II.C. Do tempo de atividade rural 

A sentença reconheceu o trabalho rural exercido pela parte autora a partir dos 14 anos.
Pretende a autora o reconhecimento do labor rural a partir dos 12 anos.

A pretensão autoral encontra amparo na Súmula nº 5 da TNU, verbis: “A prestação de serviço
rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.” 

Com efeito, o reconhecimento do trabalho rural e a sua respectiva extensão do marco
inicial está respaldada por início de prova material e corroborada por sólida prova
testemunhal, o que permite a sua averbação desde a data em que a parte autora completou 12
anos, ou seja, em 23/01/1978 (gerando o acréscimo de 2 anos, de 23/1/78 a 22/1/80; visto que
a partir dessa data o Juízo a quo já determinou a averbação).

III – Do tempo de contribuição

Administrativamente alcançou o autor o tempo de contribuição de 24 anos, 07 meses e 01 dia
(Evento 1 - OUT10, página 5).

Com o reconhecimento de tempo de serviço rural ao período de 23/01/1978 a 24/07/1991
alcança o autor o tempo total de contribuição de 38 anos, 01 mês e 03 dias.

Período:                               Modo:      Total normal:    Acréscimo:  Somatório:
Tempo já reconhecido:                                                                    24 a 7 m 1 d
23/01/1978 a 24/07/1991    normal      13 a 6 m 2 d    não há         13 a 6 m 2 d
 

IV – Dispositivo

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de averbação de tempo de serviço rural
no período de 23/01/1978 a 24/07/1991 para todos os efeitos, exceto carência (§ 2º do art. 55
da Lei 8.213/91)       E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU para
EXCLUIR os seguintes períodos de atividade especial: 06/09/1993 a 31/05/1994 e de
01/06/1994 a 28/04/1995, restando mantida a aposentadoria por tempo de
contribuição. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000367410v10 e do código CRC b3e40072.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5001769-62.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
RÉU. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DO
RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, impugnando sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade no período de
01/09/1998 a 26/08/2018 por estar o autor exposto a fator de risco biológico.

O recorrente, INSS requer que seja reformada a sentença no sentido de que a nenhum período
requerido seja concedida a especialidade, alegando que:

“[...] O período de trabalho da parte autora de 01/09/1998 a 28/06/2018 não merece ser
considerado como tendo sido de atividades especiais.

[...]Isso porque o PPP apresentado revela que havia a utilização de EPI eficaz quanto aos
agentes nocivos, o que afasta a atividade especial, como pacificado pelo STF.”

II – Fundamentação

II.A. Da exposição à agentes biológicos:

Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.
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A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo
Decreto 4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS
TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em exposto sob qualquer
agente biológico para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o
trabalho seja “em contato com agentes biológicos infectocontagiosos.”

Assim, o simples fato do autor trabalhar como gari não enseja no reconhecimento da
especialidade.

No PPP (Evento1–CTEMPSERV4, pág.62/63) apresentado pelo autor temos as seguintes
informações:

Nome: Antonio Machado de Oliveira Período: 01/09/1998 a 26/08/2018

Cargo: GARI Função: GARI
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Empregador: Prefeitura Municipal de Iúna Setor: Limpeza Pública

Descrição das atividades: Os ocupantes tem como atribuições a execução, sob supervisão,
de tarefas manuais simples que necessitam de esforço físico relacionado ao serviço de
limpeza de ruas, avenidas e logradouros, coleta de lixo.

Fator de risco: Agente Biológico (coleta de
lixo – vírus e bactérias)

EPI Eficaz: Sim

Por não comprovar o autor exposição a agente biológico infectocontagioso, e, por possuir EPI
Eficaz, não faz jus a especialidade nesse período.

Para além disso, registro que no julgamento do recurso n. 0104623-39.2013.4.02.5054/01, a
1ª TR-ES consignou que a função de gari - profissional que atua na varrição e limpeza de ruas
- não é especial, mesmo no período anterior à Lei 9.032/95. Consignou-se que havia parecer
administrativo excluindo a possibilidade de enquadramento da função de gari em face de seu
contato com lixo domiciliar. Trata-se do Parecer da SSMT no Processo MTb nº 106.513/79.
Fez-se menção ao que decidira a 2ª TR-SC quando julgou o recurso n. 2008.72.55.009575-0,
também no mesmo sentido. Nesse referido julgado, a 2ª TR-SC fez uma distinção entre o
profissional que atua na varrição de ruas - o gari - e o profissional que atua na coleta de lixo
urbano em caminhões; quanto a esse último, poderia haver trabalho a ser qualificado como
especial, haja vista o contato direto com resíduos e exposição direta a agentes biológicos. Eis
o julgado:

PREVIDENCIÁRIO - TEMPO ESPECIAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS -
CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS - AUSÊNCIA  1. As
atividades de limpeza de vias públicas (servente, operário, gari, varredor de ruas) não
implicam, necessariamente, em contato habitual e permanente com agentes biológicos
(vírus, bactérias) e, portanto, não é passível de serem reconhecidas como tempo especial,
porque nem todo resíduo existente nas vias públicas têm natureza infecciosa, capazes de
causar danos à saúde desses trabalhadores. 2. A referência no Código 3.0.1, g, do Decreto n°
2.172/97 à coleta de lixo não diz respeito aos que fazem limpeza de vias públicas (varredores
de ruas), mas aos que trabalham no recolhimento do lixo urbano (caminhões), manuseando
de forma direta esses resíduos e expostos de forma permanente a agentes biológicos ou a
risco de contaminação. (2ª TR-SC. RCI 2008.72.55.009575-0, Segunda Turma Recursal de SC,
Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, julgado em 26/08/2009)

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Intime-se a APSDJ para cessar a concessão do benefício.
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Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para julgar
improcedente o pedido inicial do autor e retirar a especialidade atribuída aos período de
01/09/1998 a 26/08/2018 e revogar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000365501v3 e do código CRC 297e7641.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:37
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RECURSO CÍVEL Nº 0003243-47.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SANDRO WALLACE LYRIO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, reconhecendo a especialidade nos
seguintes períodos: 01/09/1987 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 31/05/2011 e 08/09/2011 a
02/07/2013.

Alega o recorrente que a metodologia de aferição do agente nocivo ruído não está conforme o
exigido a partir de 19/11/2003. Requereu a reforma da sentença para que sejam considerados
comuns os períodos de 19/11/2003 a 31/05/2011 e 08/09/2011 a 02/07/2013.

II – Fundamentação

II.A. Do agente nocivo RUIDO:

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5);
ao passo que a NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3).
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É questionado pelo INSS o período a partir de 19/11/2003.

19/11/2003 a 31/05/2001 e 08/09/2011 a 02/07/2013

Consta nos LTCAT’s juntados pela parte autora, houve a indicação do NEN (ev.39-laudo2,
pág.7) que foi um ponto questionado no recurso do INSS. 

O LTCAT também afirma que a norma utilizada foi a NHO-01 e informou o aparelho
utilizado (ev.39-laudo2, pág.7). A técnica utilizada foi a dosimetria (cf. PPP - ev.1-out9,
pág.10, campo 15-5).

Logo, nada há a reformar na sentença.

IV – Dispositivo.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362391v5 e do código CRC c867fc9f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5007331-21.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALCEMIR DA VITORIA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE.
COMPROVAÇÃO DA PERICULOSIDADE. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia ré, INSS, em face da sentença
(Evento 23 – SENT1) que:

“Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, resolvendo o mérito da
ação (art. 487, I, NCPC), para declarar como especial os períodos de 6.9.2002 a 12.6.2008 e
12.2.2008 a 13.1.2018 – trabalhados como vigilante e condenar o INSS à averbá-los no
assentamento do autor, e por via de consequência lhe conceder o benefício de Aposentadoria
por Tempo de Contribuição a partir de 24.9.2018..”

Requer o recorrente a reforma no seguinte sentido:

“ Na r. Sentença, o Juízo reconheceu como tempo de serviço especial as atividades
desenvolvidas nos períodos de 6.9.2002 a 12.6.2008 e 12.2.2008 a 13.1.2018, na função
de VIGILANTE.

 A atividade de vigia/vigilante não estava prevista nos anexos dos Decretos 53.831/64 e
83.080/79, mas apenas a de GUARDA (no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64).  
Desse modo, para que a atividade de vigilante possa ser enquadrada no item citado,
imprescindível a comprovação da periculosidade, como prova de porte de arma de fogo.

 Ocorre que, no período posterior ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, o exercício da atividade
de guarda/vigilante DEIXOU de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições
especiais, passando a ser considerados somente os agentes classificados como químicos,
físicos ou biológicos, ou seja, NÃO HÁ NENHUM ITEM RELATIVO A
PERICULOSIDADE.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II. Fundamentação

II.A. A função de vigilante e a aposentadoria especial

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
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julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019)

Dessa forma, sendo comprovada a periculosidade pode ser considerado como especial o
período laborado como vigilante.

No caso concreto temos as seguintes informações:

-06/09/2002 a 12/06/2008: o PPP (Evento 1 – PPP5), páginas 1/2, comprova, na descrição de
atividade que o autor laborava armado, no trecho “exerce a vigilância armada”.

Dessa forma, faz jus a especialidade nesse período.

-12/08/2008 a 13/01/2018: o PPP (Evento 1 – PPP5), páginas 3/4, comprova que o autor
laborava portando arma de fogo durante a sua jornada de modo habitual e permanente.

Dessa forma, faz jus a especialidade nesse período.

Dessa forma, se mantém incólume a sentença.

Quanto aos argumentos constitucionais trazidos pelo recorrente, nenhum deles incorre em
qualquer alteração deste voto.
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III. Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379543v2 e do código CRC 138db85f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 0002735-48.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CORREIA GONCALVES (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença
(Evento 15 – SENT18) que julgou procedente os pedidos do autor, reconhecendo a
especialidade nos períodos de: 09/10/1985 a 05/04/1989, 12/06/1989 a 17/06/1993 e
01/02/1999 a 18/11/2003 e concedeu a revisão da renda mensal inicial (RMI).

Alega o recorrente que:

- “Os PPPs apresentados pelo autor não informam a qual conselho de classe se filiava o
responsável pelos registros ambientais entre 09/10/1985 a 05/04/1989 e 12/06/1989 a
17/06/1993, isto é, não comprovam que se tratava de médico ou engenheiro.

Por outro lado, o PPP também revela que não havia responsável técnico pelos registros
ambientais entre 01/02/1999 a 18/11/2003.

[...] Os PPPs apresentados pelo autor no campo da técnica utilizada na medição do ruído
contem apenas a expressão “análise quantitativa”, ou seja, não informam qual foi a técnica
utilizada, se dosimetria, NEN, etc.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

Alegação: não indicação do conselho de classe ao qual estaria vinculado o  responsável pelos
registros ambientais nos períodos de 09/10/1985 a 05/04/1989 e 12/06/1989 a 17/06/1993

Informa os PPP’s (Evento 1 – OUT1, páginas 23 e 25) que o responsável pela monitoração
biológica é “Marissa Oliveira de Morais”, com registro de conselho “CRM 4417”.

Alegação:  falta de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais entre
01/02/1999 a 18/11/2003

Informa o PPP  (Evento 1 – OUT1, páginas 28) que o responsável pela monitoração biológica
é “Ana Elisa Scampini S. Rangel”, com registro de conselho “CRM ES 3131”.
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Alegação: desconformidade da técnica utilizada na medição de ruído

Conforme definiu a TNU ao julgar o tema 174 somente a partir de 19/11/2003 é que foi
determinada uma norma específica para a aferição do ruído. Com efeito, eis o que se definiu
no referido julgado:

         “Tema 174 – (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído
contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 DA
FUNDACENTRO OU NA NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; [..]”.

Como todos os períodos em questão são anteriores a 18/11/2003, nada há a acolher no
recurso.

III – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000369323v3 e do código CRC 0da5165a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:27
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RECURSO CÍVEL Nº 0006520-18.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DA CUNHA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que :

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O
PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, e
condenando o Réu a:

a) AVERBAR, em nome do Autor, como tempo especial, os períodos de 19/11/2003 a
01/10/2007 e 01/12/2010 a 17/11/2014, tendo em vista toda a fundamentação acima descrita.

b) CONCEDER, o beneficio previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição ao
Autor, desde a DER – 13/01/2017 (fl. 97), na fórmula 85/95 e afastando a incidência do fator
previdenciário no cálculo, com RMI a calcular pelo INSS.”

Alega o recorrente que:

 “O exame do caso concreto revela que a parte requerente não logra êxito em comprovar a
efetiva exposição a ruído em níveis superiores aos que dispõe a legislação previdenciária, de
modo permanente, não intermitente ou ocasional, o que permite concluir pela impossibilidade
de conversão do tempo de serviço, conforme pleiteado na inicial. Logo, outra não pode ser a
conclusão, senão a de que a sentença deverá ser reformada.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente nocivo RUIDO:

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):
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(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

Nessa linha, o recurso do INSS não deve ser acolhido.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5);
ao passo que a NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3).

O LTCAT apresentado, Evento 30 – OUT 2, ao descrever “Exchange Rate Q =
5” comprova o uso da NR 15 na aferição do agente nocivo ruído, assim, os PPP’s, Evento 1 –
OUT8 e OUT9, bem como o laudo, estão em conformidade com o tema 174 da TNU (fazem
menção ao uso da técnica da dosimetria). 

Logo, nada há a reparar na sentença.

III – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000382860v3 e do código CRC e53b8387.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5001418-77.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IZABEL NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE
AMPARO SOCIAL. IDOSO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO. 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o
marido da autora aufere renda no valor de R$ 1423,99 (mil quatrocentos e vinte e tres reais e
noventa e nove centavos); o autor não comprovou o valor da despesa básica com
alimentação,, de modo que a renda familiar é suficiente para sobrevivência do casal.

2 - Segue o teor da sentença:

Do caso concreto

In casu, questiona-se o indeferimento, em sede administrativa, do requerimento para
concessão do benefício assistencial de prestação continuada, formulado em 13/06/2018, cujo
motivo foi a renda per capita familiar (evento 1).

Depreende-se de seus documentos pessoais que, na data do requerimento administrativo, a
autora contava com 67 anos de idade e, por conseguinte, preenchia o requisito etário previsto
no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para concessão do
benefício pleiteado, foi designada a visita técnica de assistente social.

Analisando a verificação das condições socioeconômicas da requerente (evento 20), observa-
se que o grupo familiar é composto, em tese, por 02 membros: a Autora, com 68 anos de idade,
seu esposo Vailton, com 73 anos de idade.

Na ocasião, foi informado pela Requerente que a renda familiar seria correspondente ao valor
da aposentadoria recebida pelo esposo da autora. O Sr. Vailton recebe o benefício desde
11/07/2011 com RMI no valor de R$ 933,63 (evento 1, ANEXO2, fl. 37).

No caso dos autos, não pode ser aplicado o entendimento de que o benefício previdenciário no
valor de 01 (um) salário mínimo, recebido por maior de 65 anos, não deve ser computado para
apuração do valor da renda per capita, por analogia ao disposto no parágrafo único do artigo
34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), porque os proventos de aposentadoria são
superiores ao salário mínimo.
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Assim, passo à análise das condições sociais em que vive a autora. É certo que o critério
perfilhado pelo legislador, conquanto de estreitas margens, vem recebendo dos Tribunais
razoável dose de flexibilidade.

A Colenda Corte Superior de Justiça, interpretando o referido dispositivo legal, já havia
firmado entendimento no sentido de que a renda familiar per capita superior a ¼ do salário
mínimo não exclui, por si só, a condição de miserabilidade do indivíduo, a qual pode ser
aferida pelo magistrado através de outros meios de prova (tais como laudo sócio-econômico,
provas testemunhais e comprovantes de despesas), de acordo com cada caso concreto. Nesse
sentido:

EMENTA - PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO ASSISTENCIAL
CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 20 da Lei 8.742/93, alterado pela Lei 9.720/98, será devida a concessão
de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam
meios de prover a própria manutenção ou cuja família possua renda mensal per capita inferior
a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

2. "A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única
forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se
aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando
comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo" (...).

(STJ - AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
262331, Segunda Turma, Rel. CASTRO MEIRA, DJE DATA: 25/02/2013)

 

E colocando uma pá de cal sobre o tema, temos a tese de inconstitucionalidade parcial por
omissão do citado parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993 fixada pelo Supremo Tribunal
Federal por ocasião dos julgamentos dos Recursos Extraordinários 567985/MT e 580963/PR,
ambos com repercussão geral reconhecida, bem como da Reclamação 4374, considerando
que o critério da renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo está defasado para

caracterizar a situação de miserabilidade
[3]

. Vale transcrever a ementa de um dos REs:

EMENTA - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E AO
DEFICIENTE. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO.

(...) Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de prover a manutenção
da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei
teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de
patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial
previsto constitucionalmente. (...) Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram
critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei
10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa
Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97,
que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem
programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo
Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos
acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e
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sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).
4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º,
da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE 567985/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03/10/2013)

 

Portanto, mostra-se plenamente possível o reconhecimento da hipossuficiência nos casos em
que, não obstante haja comprovação objetiva de renda familiar per capita superior a ¼ do
salário mínimo, reste comprovada a condição de miserabilidade da parte por outros meios
dentro do contexto fático apresentado.

Neste ponto, vale frisar que a verificação social, ilustrada por fotografias, revela que a autora
vive em péssimas condições de moradia. A oficial de justiça relatou que "O imóvel é próprio e
é constituído por uma sala, uma cozinha/varanda, um banheiro e dois quartos. Tudo muito
precário, sujo e desorganizado. Há cômodos sem lâmpadas. O banheiro não tem lâmpada nem
chuveiro. Há um fogão a gás que não funciona, sendo usado um fogão a lenha".

Assim, entendo plausível admitir-se a condição de miserabilidade do requerente no caso em
tela.

Restou demonstrado pelo conjunto probatório veiculado aos autos, que a situação em que vive
evidencia um desamparo social e material, que é condizente com àquele que o legislador
vislumbrou ao estipular o benefício de prestação continuada como forma de iniciativa do
poder público a garantir o atendimento às necessidades básicas dos deficientes e idosos.

Ressalve-se, contudo, que a concessão do benefício no presente feito dependeu de análise
específica realizada por este Magistrado acerca da situação fática da parte autora, com
aplicação analógica da lei, o que não poderia ter sido feito pela Autarquia Administrativa, que
se submete rigorosamente ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, obrigar o INSS a implantar o benefício assistencial a partir de data anterior à
desta sentença não se mostra correto, visto que a integração ou complementação normativa
que ora se faz, a saber, criar o direito além do sentido literal em virtude da análise do caso
concreto e levando em consideração aspectos pessoais da parte, realmente só pode ser feita
por um Juiz legalmente investido de tal poder/dever por parte do Estado.

Assim, a sentença revela-se de caráter constitutivo no que tange à produção dos efeitos
pecuniários decorrentes da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, sendo que
sua implementação (DIB/DIP) deverá ocorrer tão somente a partir da prolação deste
decisum.

Por fim, verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados,
em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera
probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, que é
imanente ao caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do beneficiário.

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à implantação
do benefício em favor da parte autora.

Dispositivo
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, e CONDENANDO o
INSS a:

a) CONCEDER o benefício previdenciário de amparo assistencial a pessoa com deficiência
(LOAS) à parte Autora, IZABEL NASCIMENTO DE SOUZA, CPF:
09002318740, com DIB na data da sentença, nos termos da fundamentação acima exposta,
ficando ressalvada desde já a vedação de cumulação deste com outros benefícios
previdenciários por parte do demandante;

b) PAGAR, após o trânsito em julgado, as parcelas vencidas relativas ao benefício
assistencial (LOAS), cujos valores deverão ser atualizados aplicando-se juros
moratórios e correção monetária calculados com base nos índices oficiais do Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal;

Concedo a tutela provisória de urgência, devendo ser intimada a APSDJ para implantação
do benefício e sua comprovação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
intimação desta Sentença, sob pena de multa diária, por descumprimento, no valor de R$
200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de que seja cominada nova sanção, na hipótese de
persistir o inadimplemento. 

Destaco quanto à iliquidez deste decisum o fato de o Réu possuir melhores condições de
efetuar os cálculos necessários à apuração do quantum debeatur, nos termos do Enunciado n°

52 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
[1]

.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001).

Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c 219 do
CPC/2015).

Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo

de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF 
[2]

 e nº 79

do FOREJEF da 2ª Região 
[3]

, bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016 
[4]

.

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado.

P.R.I.

3 - O ponto constrovertido da lide é o requisito da miserabilidade, uma vez que
a autora possui 67 anos e preencheu o requisito etário. Embora a renda per capita seja
superior a 1/4 do salário mínimo, a sentença considerou comprovada a miserabilidade do
grupo familiar da autora analisando principalmente o laudo fotográfico acostado aos autos
junto ao mandaddo de verificação (Evento 20).

4 - A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações
de miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados
de acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais,
reproduz a dicção do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí
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determinado que a atuação do Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para
subsistir há de ser uma atuação subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da
subsidiariedade.

5 - Note-se que se trata de núcleo familiar formado pela autora, seu esposo e o
menor Miguel Mengali Rodrigues (que mora com o casal, sem respectiva guarda judicial). A
renda é decorrente da aposentadoria recebida por seu esposo no valor de R$1423,99 (mil
quatrocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) - Evento 27, valor superior ao
salário mínimo. A autora mora em casa própria que fica localizada em um terreno com mais
outras quatro residências onde moram seus filhos com as respectivas famílias. A autora
possui uma despesa com energia elétrica no valor de R$255,94 - única despesa comprovada. 

6 - Embora se trate de uma residência bem simples, analisando todo o contexto
dos autos, verifico não restar configurada a condição de miserabalidade que autoriza a
concessão do benefício, tendo em vista, especialmente, a renda mensal obtida pelo marido da
autora, o que redunda em renda de cerca de 47% do salário mínimo por mês para cada
membro do grupo familiar.

7 - Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a
parte autora fica desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

 Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº
9.099/95.

8.   Pelo exposto voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388470v7 e do código CRC 46e94ebd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5000051-18.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LUCIO LOPES DA CRUZ (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE
AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE.
CONFIGURADA. 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o
autor até 13/11/2003 foi beneficiário da pensão por morte em decorrência do falecimento de
seu pai; (ii) contudo, o benefício foi cessado por ele ter sido considerado capaz; (iii) o que se
vê é que o autor sempre foi incapaz, assim deveria ter sua cota na pensão reestabelecida e não
receber o benefício de LOAS; (iv) foi feito uma "jogada" para a mãe do autor receber a
integralidade da pensão enquanto seu filho (titular do diretoa à pensão, receber o benefício do
LOAS - recebendo o grupo familiar dois benefícios ao invés de um.

 2 - Segue o teor da sentença:

Do caso concreto

In casu, questiona-se suspensão do benefício assistencial de prestação continuada. O autor
recebia o benefício desde 15/04/1998 qu e foi cessado em 22/052014 em razão da renda
mensal bruta familiar per capta ser igual ou superior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo
vigente.

A mãe do autor é beneficiária de pensão por morte desde 31/08/1992 no valor de um salário
mínimo (evento 12).

Realizada perícia médica (evento 29), a perita, especialista em psiquiatria, afirmou que o
autor é portador de Síndrome de Down e retardo mental moderado. Concluiu que a
incapacidade é permanente, total e de longo prazo.

Assim, considero comprovada a condição de pessoa com deficiência para os fins da Lei nº
8.742/93.

Ato contínuo, realizado relatório das condições socioeconômicas do requerente (evento 29),
verificou-se que o grupo familiar era composto por 02 membros: o autor e a mãe Edna.

Na ocasião, foi informado que o grupo familiar sobrevive dos proventos de pensão por morte
recebidos pela mãe do autor, no valor de um salário mínimo.

 Diante de tais circunstâncias, concluo que a renda per capita da família é superior a ¼ do
salário mínimo vigente.
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Assim, passo à análise das condições sociais em que vive a parte autora. É certo que o critério
perfilhado pelo legislador, conquanto de estreitas margens, vem recebendo dos Tribunais
razoável dose de flexibilidade.

A Colenda Corte Superior de Justiça, interpretando o referido dispositivo legal, já havia
firmado entendimento no sentido de que a renda familiar per capita superior a ¼ do salário
mínimo não exclui, por si só, a condição de miserabilidade do indivíduo, a qual pode ser
aferida pelo magistrado através de outros meios de prova (tais como laudo sócio-econômico,
provas testemunhais e comprovantes de despesas), de acordo com cada caso concreto. Nesse
sentido:

EMENTA - PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO ASSISTENCIAL
CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 20 da Lei 8.742/93, alterado pela Lei 9.720/98, será devida a concessão
de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam
meios de prover a própria manutenção ou cuja família possua renda mensal per capita inferior
a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

2. "A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única
forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se
aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando
comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo" (...).

(STJ - AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
262331, Segunda Turma, Rel. CASTRO MEIRA, DJE DATA: 25/02/2013)

 

E colocando uma pá de cal sobre o tema, temos a tese de inconstitucionalidade parcial por
omissão do citado parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993 fixada pelo Supremo Tribunal
Federal por ocasião dos julgamentos dos Recursos Extraordinários 567985/MT e 580963/PR,
ambos com repercussão geral reconhecida, bem como da Reclamação 4374, considerando
que o critério da renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo está defasado para

caracterizar a situação de miserabilidade
[1]

. Vale transcrever a ementa de um dos REs:

EMENTA - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E AO
DEFICIENTE. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO.

(...) Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de prover a manutenção
da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei
teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de
patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial
previsto constitucionalmente. (...) Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram
critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei
10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa
Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97,
que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem
programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo
Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos
acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e
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sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).
4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º,
da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE 567985/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03/10/2013)

 Portanto, mostra-se plenamente possível o reconhecimento da hipossuficiência nos casos em
que, não obstante haja comprovação objetiva de renda familiar per capita superior a ¼ do
salário mínimo, reste comprovada a condição de miserabilidade da parte por outros meios
dentro do contexto fático apresentado.

Assim, entendo plausível admitir-se a condição de miserabilidade do requerente no caso em
tela.

Restou demonstrado pelo conjunto probatório veiculado aos autos, que a situação em que vive
evidencia um desamparo social e material, que é condizente com àquele que o legislador
vislumbrou ao estipular o benefício de prestação continuada como forma de iniciativa do
poder público a garantir o atendimento às necessidades básicas dos deficientes e idosos.

Assim, à luz do até aqui narrado, entendo devidamente comprovado o preenchimento dos
requisitos instituídos pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e, por conseguinte, faz
jus a autora ao recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, a partir do
requerimento administrativo.

Ademais, a mãe do autor, nascida em 08/01/1953, completou 65 anos de idade em 08/01/2018. 

Não obstante, o valor do benefício de pensão por morte recebido pela mãe não deve ser
computado para efeito de cálculo da renda familiar per capita. Aplica-se, por analogia, o art.
34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 (estatuto do idoso), segundo o qual o benefício
assistencial de prestação continuada já concedido a qualquer membro da família, que seja
idoso e tenha pelo menos 65 anos de idade, não deve ser computado para os fins do cálculo da
renda familiar per capita a que se refere a LOAS.

Com a exclusão do valor de pensão por morte da mãe do autor, a renda familiar deve ser
considerada nula. O autor, portanto, faz jus à concessão do benefício assistencial de prestação
continuada.

Por fim, verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados,
em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera
probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, que é
imanente ao caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do beneficiário.

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à implantação
do benefício em favor da parte autora.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, e CONDENANDO o
INSS a:

a) RESTABELECER o benefício previdenciário de amparo assistencial a pessoa com
deficiência (LOAS) à parte Autora, JOSE LUCIO LOPES DA CRUZ, CPF:
06313483790, com DIB e DIP fixadas na data da cessação do benefício (NB 109.068.153-
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1), nos termos da fundamentação acima exposta, ficando ressalvada desde já a vedação de
cumulação deste com outros benefícios previdenciários por parte do demandante;

b) PAGAR, após o trânsito em julgado, as parcelas vencidas relativas ao benefício
assistencial (LOAS), cujos valores deverão ser atualizados aplicando-se juros
moratórios e correção monetária calculados com base nos índices oficiais do Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal;

Concedo a tutela provisória de urgência, devendo ser intimada a APSDJ para implantação
do benefício e sua comprovação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
intimação desta Sentença, sob pena de multa diária, por descumprimento, no valor de R$
200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de que seja cominada nova sanção, na hipótese de
persistir o inadimplemento. 

...

P.R.I.

3 - Ao contrário do que afirma o INSS, conforme se verifica no processo
administrativo (Evento 12 - PROCADM1, fls. 19 e 23) o autor fez parte do rol de
dependentes da pensão por morte  (NB 21/084.704.918-3) até 13/11/2006, quando se deu a
extinção por limite de idade.  

4- O autor recebeu o benefício de prestação continuada (NB
87/1090681531)  de 15/04/1998 até 22/05/2014, quando, por ocasião da revisão do benefício
realizada pela autarquia previdenciária, foi cessado o benefício por suposta irregularidade -
superação do limite de 1/4 do valor do salário mínimo pela renda per capita familiar.

5 - Note-se que se trata de núcleo familiar formado pelo autor e sua mãe. Vivem
da pensão por morte em razão do falecimento de seu pai no valor de um salário mínimo. 

A jurisprudência é predominante no sentido de que a miserabilidade pode ser
constatada a partir de outros elementos que não a renda per capita abaixo de 1/4 do valor do
salário mínimo. O relatório social (Evento 29) ilustrado por fotografias constatou condições
insalubres de moradia. Móveis básicos e em mau estado de conservação, sendo a maioria
adquiridos por meio de doações. Geladeira e fogão velhos, TV de tubo, roupas guardadas em
caixas por não ter armários.

6 - Por tais razões, verifico comprovada a miserabailidade que autoriza a
concessão do benefício, conforme assentado na decisão recorrida.

7 - Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Sem condenação em custas pelo INSS, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/1996. Condenação em honorários devida em 10% sobre o valor da condenação (art. 55
da Lei nº 9.099/95).
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9. Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000387718v10 e do código CRC f540179b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 0011367-97.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE
AMPARO SOCIAL. DEFICIENTE. INCAPACIDADE NÃO
COMPROVADA. 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que o
autor é apenas parcialmente incapaz e, portanto, capaz de exercer algumas atividades.

2 - Segue o teor da sentença:

Do caso concreto

 In casu, questiona-se o indeferimento, em sede administrativa, do requerimento para
concessão do benefício assistencial de prestação continuada,formulado em 11/01/2017, cujo
motivo foi o não atendimento ao critério de deficiência para acesso ao BPC-LOAS (fls. 10). 

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para concessão do
benefício pleiteado, foi designada a produção de prova médicapericial e visita técnica de
assistente social. 

A condição clínica da parte autora foi objeto de análise pelo douto perito, nomeado por este
Juízo, na especialidade Ortopedia, que apresentou laudo pericial às fls. 45/50.

 Na ocasião, o expert destacou que a parte autora é apresenta hipotrofia muscular da mão com
perda da mobilidade em extensão e flexão da mão e perda da força normal. Concluiu que o
autor se enquadra legalmente como portador de deficiência física. 

Assim, diante da patologia constatada, a requerente se enquadra no conceito de pessoa com
deficiência e com impedimentos de longo prazo, nos termos dos §§ 2º e 10 do artigo 20 da Lei
nº 8.742/93.

 Ato contínuo, realizado relatório das condições socioeconômicas do requerente (fls. 59/61),
verificou-se que o grupo familiar é composto por 02 (dois) membros: o Autor, com 21 (vinte e
um) anos de idade e sua tia, Sra. Marta Rodrigues de Almeida, com 49 (quarenta e nove) anos
de idade. 

Na ocasião, foi informado que a renda familiar é de R$ 200,00 (duzentos reais), proveniente
do trabalho da Sra. Marta (tia do autor) como babá. 
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Diante de tais circunstâncias e tendo em vista que, de acordo com o art. 20, § 1º, da Lei nº
8.742/93, a tia do autor não integra o conceito próprio de família (composta pelo requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto), tem-se que a renda per capita da família é nula, restando demonstrado, pelo
conjunto probatório veiculado aos autos, que a situação em que vive evidencia um desamparo
social e material, que é condizente com àquele que o legislador vislumbrou ao estipular o
benefício deprestação continuada como forma de iniciativa do poder público a garantir o
atendimento às necessidades básicas das pessoas com deficiência e dos idosos.

 Assim, à luz do até aqui narrado, entendo devidamente comprovado o preenchimento dos
requisitos instituídos pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e, por conseguinte, faz
jus a autora ao recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, a partir do
requerimento administrativo. 

Por fim, verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados,
em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera
probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, que é
imanente ao caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do beneficiário. 

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à implantação
do benefício em favor da parte autora. Dispositivo Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e CONDENO o INSS a: 

a) Conceder em favor da parte autora CARLOS HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA, CPF nº
165.135.107-40, o benefício assistencial de prestação continuada, com DIB na DER (NB
702.700.412-8), qual seja, 11/01/2017; 

...

P.R.I.

3 - O ponto constrovertido da lide é o requisito do impedimento de  longo prazo,
uma vez que o INSS alega que o autor está apenas parcialmente capaz, podendo realizar
algumas atividades para o seu sustento. 

4 - O autor nasceu em 4/4/1997 (22 anos), possui ensino fundamental completo
e laborou como auxiliar de serviços gerais (cf. laudo).

Conforme se verifica do Laudo pericial (evento 22) o autor sofreu choque
elétrico em alta tensão na mão direita com lesão neurológica. Possui hipotrofia muscular de
interósseo compatível com lesão do nervo ulnar. Não consegue abrir completamente a mão.
Consegue fechar a mão, mas não tem força. 

O laudo pericial atestou que não há incapacidade para o trabalho, embora a sua
deficiência cause diminuição na capacidade laboral. A lesão está estabilizada, não havendo
risco de agravamento. 

O perito reconheceu que o autor se enquadra no conceito de deficiente.
Registrou, inclusive, que o autor estava trabalhando em vaga destinada a deficiente físico,
como se afere da conclusão do laudo pericial:
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CONCLUSÃO: O autor sofreu acidente com queimadura elétrica na mão e punho direito.
Houve lesão neurológica importante e irreversível com paralisia da musculatura da mão e
consequente perda da força e de parte da mobilidade normal. O autor se enquadra legalmente
como portador de deficiência física e está trabalhando em vaga de portador de necessidades
especiais.

Visto que o autor estava laborando, resta evidente de que, não obstante ser
deficiente físico, apresenta condições de prover ao seu sustento.

4. Os laudos trazidos pelo autor (Evento 1 - OUT5) apenas atestam a sua
deficiência, mas não a sua incapacidade, muito menos de longo prazo - requisito para
concessão do LOAS.

5.  Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a
parte autora fica desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

 Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº
9.099/95.

6.   Pelo exposto voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388582v7 e do código CRC de5b74f4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0002505-06.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OMILDA PAULINA SOUTO GATTI (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO
PROVIDO. 

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i)
a renda familiar supera significativamente o limite legal; (ii) o núcleo familair é composto
pela autora, seu marido e seu filho, sendo que seu marido aufere remuneração superior ao
salário mínimo; (iii) a DIB deve ser fixada na data da sentença.

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto 

In casu, questiona-se o indeferimento, em sede administrativa, do requerimento para
concessão do benefício assistencial de prestação continuada, formulado em 25/09/2017, cujo
motivo foi o não cumprimento das exigências formuladas para a análise do requerimento (fls.
98). 

Depreende-se de seus documentos pessoais (fls. 77) que, na data do requerimento
administrativo, a autora contava com 78 (setenta e oito) anos de idade e, por conseguinte,
preenchia o requisito etário previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/93. 

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para concessão do
benefício pleiteado, foi designada a visita técnica de assistente social.

Analisando a verificação das condições socioeconômicas da requerente (fls. 111/124),
observa-se que o grupo familiar é composto, em tese, por 03 membros: a Autora, com 79 anos
de idade, seu esposo Dionísio, com 85 anos de idade e o filho Márcio, 48 anos de idade,
desempregado. 

Na ocasião, foi informado pela Requerente que a renda familiar seria correspondente ao valor
de R$ 1.309,98, referente à aposentadoria recebida pelo esposo da autora (Plenus - fl. 146). 

No caso dos autos, não pode ser aplicado o entendimento de que o benefício previdenciário no
valor de 01 (um) salário mínimo, recebido por maior de 65 anos, não deve ser computado para
apuração do valor da renda per capita, por analogia ao disposto no parágrafo único do artigo
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34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), porque os proventos de aposentadoria são
superiores ao salário mínimo. 

Assim, passo à análise das condições sociais em que vive a autora. É certo que o critério
perfilhado pelo legislador, conquanto de estreitas margens, vem recebendo dos Tribunais
razoável dose de flexibilidade. 

Portanto, mostra-se plenamente possível o reconhecimento da hipossuficiência nos casos em
que, não obstante haja comprovação objetiva de renda  familiar per capita superior a ¼ do
salário mínimo, reste comprovada a condição de miserabilidade da parte por outros meios
dentro do contexto fático apresentado.

 Neste ponto, vale frisar que consta do relatório de verificação social a informação de que o
imóvel no qual a família reside é alugado (valor do aluguel R$ 600,00, confirmado pelo
contrato e recibo de fls. 39 e 111), e o estado dos móveis e utensílios que guarnecem o local
aponta no sentido de que a renda familiar supre apenas as necessidades básicas.

 Assim, entendo plausível admitir-se a condição de miserabilidade do requerente no caso em
tela. 

Restou demonstrado pelo conjunto probatório veiculado aos autos, que a situação em que vive
evidencia um desamparo social e material, que é condizente com aquele que o legislador
vislumbrou ao estipular o benefício de prestação continuada como forma de iniciativa do
poder público a garantir o atendimento às necessidades básicas dos deficientes e idosos. 

Assim, entendo devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos instituídos pela Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS) e, por conseguinte, faz jus a autora ao recebimento do
benefício assistencial de prestação continuada, a partir do requerimento administrativo.

 Por fim, verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados,
em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera
probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, que é imanente ao caráter alimentar da
prestação, voltada para a subsistência do beneficiário.

 Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à implantação
do benefício em favor da parte autora. 

Dos juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a
dispor que nas condenações impostas à Fazenda Pública seriam aplicados, pra fins de
correção monetária e de juros de mora, os  índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança. O índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança é a Taxa Referencial – TR. 

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, in verbis: 

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
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(caráter nãotributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada
(Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação
dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017” 

Contudo, referida decisão declaratória de inconstitucionalidade foi suspensa, porque em
decisão recente o Ministro Luiz Fux deferiu “excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC c/c artigo 21, V, do RISTF” (DJE nº 204, divulgado em 25/09/2018),
vejamos: 

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos
embargantes no que concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado,
mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à
acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros
valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a proteção da confiança
legítima (...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes
da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação
estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já
combalidas finanças públicas”. 

Assim, continua válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº
11.960/2009. 

Dispositivo

 Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e JULGO
PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
do CPC e CONDENO o INSS a: 

 a) Conceder em favor da parte autora, OMILDA PAULINA SOUTO GATTI, CPF nº
811.246.007-87, o benefício assistencial de prestação continuada, com DIB na DER (NB
703.181.073-7), qual seja, 25/03/2015, fl. 98;
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 b) Pagar o valor das prestações vencidas, após o trânsito em julgado, observada a prescrição
quinquenal e compensando-se os valores eventualmente recebidos a idêntico título;

c) Ressarcir à Seção Judiciária os honorários pagos à assistente social do Juízo. 

Considerando que o recurso inominado não possui efeito suspensivo, determino o imediato
cumprimento da obrigação de fazer determinada acima, devendo ser intimada a APSDJ para
implantação do benefício e sua comprovação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da intimação desta Sentença, sob pena de multa diária, por descumprimento, no valor de R$
200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de que seja cominada nova sanção, na hipótese de
persistir o inadimplemento. 

Na correção dos atrasados, os juros moratórios e a correção monetária devem ser calculados
com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de poupança, nos termos
do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. 

Defiro a gratuidade de justiça.

 Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 1°, da Lei
10.259/2001). 

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Não sendo apresentado recurso ou após o trânsito em julgado da sentença, intime-se o INSS
para apresentar o cálculo dos valores devidos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Em seguida, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, na forma do artigo 17, da Lei
10.259/2001, dando-se vista às partes após a conferência do mesmo. 

Após o depósito dos valores, intime-se a parte autora para o seu levantamento, em seguida,
dê-se baixa e arquivem-se.

 P.R.I.

3. Não obstante o preenchimento do requisito etário, o contexto probatório não demonstra que
a autora viva em estado de miserabilidade. 

4. O núcleo familiar da autora é composto por ela, seu marido e um filho de 48 anos que se
encontra desempregado. O esposo da autora recebe uma aposentadoria no valor de R$1354,91
(mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), valor superior ao salário
mínimo. Além disso, observando-se o laudo fotográfico (Evento  26) verifica-se que a casa da
autora é alugada (aluguel no valor de R$600,00 menais), construção de alvenaria, toda
revestida de cerâmica, inclusive banheiros e cozinha, com eletrodomésticos simples porém
em bom estado de conservação - TV de LCD grande, geladeira em muito bom estado,
microondas, dentre outros mais (ev.26).

5. Considerando o laudo fotográfico e as informações do laudo do assistente social, verifico
que se trata de uma residência simples, porém, não miserável. 
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6.  Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

 Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

10.   Pelo exposto voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388272v5 e do código CRC b5c08e70.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:27
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RECURSO CÍVEL Nº 5000162-77.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NIVALDO JUSTINO CARREIRO (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
DEFICIENTE. INCAPACIDADE NÃO  COMPROVADA.  RECURSO
PROVIDO. 

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega, de
modo geral, que "O perito do juízo entendeu que tendo em vista a visão monocular do autor
não haveria impedimentos e nem incapacidade. (...) Pode até existir uma redução da
capacidade laboral, mas que não torna o autor totalmente incapacitado. " .

2. O autor nasceu em 20/02/1958, estando com 61 anos de idade. Em sua
carteira de trabalho (Evento 1 - CTPS 7) é possível verificar alguns vinculos como "servente
de pedreiro". Requereu LOAS em 21/12/2017 que foi indeferido por não ter sido constatada
incapacidade laboral.. Vejamos o teor da sentença:

Do caso concreto

O autor é deficiente, apesar do laudo reconhecer a sua capacidade para o trabalho (Evento
16, LAUDO1).

Com efeito, a cegueira do olho direito apresentada pela parte permite, no caso dos autos,
reconhecer a existência de deficiência, uma vez que a certidão de visita domiciliar também
demonstra a precariedade do contexto social em que o autor está inserido.

Nesse sentido, colaciono precedente da TNU:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE.
PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. DECRETO 3.298/99. INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE. INCAPACIDADE QUE DEVE SER CONJUGADA COM
AS CONDIÇÕES PESSOAIS. SÚMULA 29 DA TNU. ESTUDO SOCIOECONÔMICO
NÃO REALIZADO. QUESTÃO DE ORDEM 20/TNU. INCIDENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO A Presidência da TNU deu provimento a agravo
interposto contra decisão que inadmitiu o incidente de uniformização nacional
suscitado pela parte ora requerente contra acórdão, oriundo de Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Roraima que, com base em perícia
médica, manteve a sentença e rejeitou o pedido de benefício assistencial, ao fundamento
de que não atestada a incapacidade da autora para o trabalho. Alega a parte autora em
seu recurso que o entendimento da Turma Recursal de origem diverge de orientação
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pacificada por esta TNU (PEDILEF 2007.83.03.5014125), no sentido de que o portador
de visão monocular faz jus ao benefício assistencial (LOAS deficiente). Aduz ainda que
a Súmula 377 do STJ reconhece a condição incapacitante do portador de visão
monocular. Comprovada a similitude fático-jurídica e a divergência entre o acórdão
recorrido e a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, conforme
julgado mencionado pela parte recorrente, tem cabimento o Incidente de
Uniformização. Com efeito, abstraído o debate acerca da idade travado no PEDILEF
2007.83.03.5014125, entendo que a controvérsia nele versada acerca da deficiência
visual (visão monocular) da parte requerente e as condições pessoais e sócio-
econômicas desta são suficientes ao conhecimento deste incidente, posto congêneres em
sua substância as questões debatidas, em especial a atinente à capacidade para a vida
independente e para o trabalho. Como se sabe, a jurisprudência desta Turma Nacional
de Uniformização é remansosa no sentido de que a parcialidade da incapacidade não
impede, por si só, o deferimento do benefício perseguido, sendo de rigor a análise das
condições pessoais da parte e da possibilidade da sua reinserção no mercado de
trabalho. Nessa esteira, a Súmula 29 desta Corte afirma que, para os efeitos do art. 20,
§ 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, a incapacidade para a vida independente não é só
aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a que a
impossibilita de prover ao próprio sustento. No caso vertente, verifico que o acórdão
recorrido, após efetuar interpretação da prova médico-pericial, afirmou que a autora é
capaz para o trabalho, só que, passo seguinte, atestou categoricamente que ela é cega
do olho esquerdo (visão monocular) e possui visão embaçada (20/60) no olho direito,
podendo desempenhar outra profissão que não a de cabelereira. Todavia, sendo a
requerente portadora de deficiência visual grave, a mesma se enquadra no conceito de
deficiência previsto no art. 4º, III, do Decreto nº 3.298/99, que regulamentou a Lei
7.853, de 24/10/1989 (dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência),
mostrando-se irrelevante, portanto, que o expert tenha consignado sua capacidade
para atividades laborativas. A propósito, a Súmula 377 do STJ reconhece essa condição
ao asseverar que "o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso
público, às vagas reservadas aos deficientes". Reputo que a condição da autora,
retratada no acórdão recorrido, por si só, já representa um quadro de incapacidade
severa, deixando a sua portadora, inclusive, com grandes dificuldades para competir
no mercado normal de trabalho, máxime em tempos como estes, nos quais as pessoas
com sentidos favoráveis já padecem para conseguir um emprego para sua
sobrevivência. Assim, é imperioso que se afirme nesta oportunidade a incapacidade
parcial e permanente da autora, hoje com 55 anos de idade, e, ato contínuo, determine-
se a instância "a quo" a que proceda ao exame das condições socioeconômicas da
requerente, na esteira do entendimento consolidado por esta TNU nas Súmulas 29 e 80.
Por conseguinte, deve ser anulado o acórdão recorrido para que se cumpra esse
desiderato, especialmente em face da impossibilidade de reexame de matéria fática por
esta TNU. Ante o exposto, CONHEÇO do Incidente de Uniformização para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, anulando o acórdão recorrido a fim de que, superada a
questão da incapacidade laboral da autora, sejam analisadas as condições pessoais
desta pela Turma Recursal de origem, nos termos da Questão de Ordem 20/TNU, com
novo julgamento da causa, como entender de direito, com observância da Súmula 29
desta TNU. Sem honorários. Incidente conhecido e parcialmente provido. (PEDILEF
00037469520124014200, JUIZ FEDERAL JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÊLO,
TNU, DOU 09/10/2015 PÁGINAS 117/255.)

O requisito social também foi preenchido, uma vez que não há renda no grupo familiar.

 A certidão de verificação domiciliar é suficiente para o reconhecimento da miserabilidade, em
especial pelas fotos juntadas que denotam a precariedade da moradia do grupo familiar.
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Diante das circunstâncias narradas na certidão social, bem como as fotos anexas a ele,
entendo que restou demonstrado que a família da requerente encontra-se em uma situação de
desamparo social e material que enseja sim a intervenção do Poder Público, mediante a
concessão do benefício assistencial de prestação continuada, como única forma a garantir o
seu sustento.

Do exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o benefício
assistencial previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, no valor de um salário mínimo com DIB em
17/05/2017 e DIP na presente data; e a pagar o valor entre a DIB e a DIP, excluídas as
parcelas vencidas há mais de 5 anos da data do ajuizamento, resolvendo com isso, o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no importe de 500
reais revertida à parte autora.

Condeno a parte ré no pagamento dos honorários periciais.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Publique-se. Intimem-se.

3. O autor nasceu em 20/02/1958, estando com 61 anos de idade. Em sua carteira de trabalho
(Evento 1 - CTPS 7) é possível verificar alguns vinculos como "servente de
pedreiro". Requereu LOAS em 21/12/2017 que foi indeferido por não ter sido constatada
incapacidade laboral.

4. O laudo particular presente nos autos (Evento 1 - Laudo 9) atesta que o autor possui
cegueira total e irreversível no olho direito, porém o olho esquerdo não possui alterações. 

Conforme atestado pelo perito judicial, o autor é portador de cegueira de olho direito (CID
H54), porém a doença não o torna incapaz para exercícios de atividades laborativas, muito
menos de longo prazo. Atesta, ainda, que o recorrido não tem dificuldades para a execução de
tarefas relacionadas à higiene pessoal, alimentação e vestuário. No momento da perícia, foi
observado pelo perito que o autor deambulava normalmente pela sala sem derrubar objetos ou
errar pontos de entrada e saída.

O autor possui essa condição desde a infância e, como dito acima, possui alguns vínculos
como servente de pedreiro, o que faz presumir que está totalmente adaptado à sua visão
monocular.
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5.  Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

 Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

10.   Pelo exposto voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384803v8 e do código CRC 56e1fa55.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000119-43.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JULIO DOS SANTOS DECOTHE (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: KATIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS (PAIS) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
LABORAL DE LONGO PRAZO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS , em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de
benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o recorrente que (i) não foi constatado
pelo perito judicial impedimento laboral de longo prazo; (ii) o relatório social apontou que o
autor não reside mais com sua mãe e curadora, portanto, aquelas condições sociais
demonstradas no relatório social nãocorrespondem à realidade dos fatos

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

O laudo do  Evento 25, PERÍCIA1 indica que a parte autora possui retardo mental leve e
epilepsia, mas não se encontra incapaz para o exercício de atividade laborativa.

Em que pese estar apto para o exercício de atividade laborativa, há de se reconhecer que o
autor é efetivamente deficiente.

Com efeito, é considerado deficiente o possuidor de "[...] impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas" (LOAS, art. 20, §2º).

O autor possui ao menos duas barreiras que impedem a sua efetiva participação em igualdade
de condições na sociedade, uma vez que o retardo mental e a epilepsia bloqueiam essa
possibilidade. Nesse sentido, colaciono a resposta ao quesito 4:

PERICIADO PORTADOR DE RETARDO MENTAL LEVE DEVIDO A HIPOXIA CEREBRAL
DURANTE O PARTO, NÃO SABE LER OU ESCREVER E TAMBEM PORTADOR DE
EPILEPSIA. PERICIADO LUCIDO, ORIENTADO, COME SOZINHO, TOMA BANHO
SOZINHO E TROCA DE ROUPA SOZINHO.

O fato de o autor possuir capacidade laborativa ou de efetivamente trabalhar para sobreviver
(afinal não está recebendo o benefício pleiteado) não tem qualquer relação com a existência
ou não da deficiência (requisito da LOAS).
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Quanto ao requisito social, há uma peculiaridade digna de nota, mas que não interfere no
reconhecimento do direito.

Conforme consta da visita domiciliar, segundo informações da mãe do autor (que também é
sua curadora), há pouco mais de 4 meses o autor foi sequestrado, sendo certo que houve
registro dessa ocorrência (Evento 15, ANEXO2, fls. 4/6).

Considerando que a a mãe do autor é sua curadora e que a situação relatada (e já informada
à polícia) é temporária e ilícita, não pode o autor ser prejudicado neste momento por uma
situação ilegal que não deu causa (até porque é interditado).

Sendo assim, há de se aferir as condições familiares nos termos como certificadas pelo Oficial
de Justiça.

A renda do grupo familiar é baixa e incerta, uma vez que o trabalho da mãe do autor não é
fixo.

A certidão de verificação domiciliar é suficiente para o reconhecimento da miserabilidade, em
especial pelas fotos juntadas que denotam a precariedade da moradia do grupo familiar.

Diante das circunstâncias narradas na certidão social, bem como as fotos anexas a ele,
entendo que restou demonstrado que a família da requerente encontra-se em uma situação de
desamparo social e material que enseja sim a intervenção do Poder Público, mediante a
concessão do benefício assistencial de prestação continuada, como única forma a garantir o
seu sustento.

Do exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o benefício
assistencial previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, no valor de um salário mínimo com DIB em
26/04/2017 e DIP na presente data; e a pagar o valor entre a DIB e a DIP, excluídas as
parcelas vencidas há mais de 5 anos da data do ajuizamento, resolvendo com isso, o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no importe de 500
reais revertida à parte autora.

Condeno a parte ré no pagamento dos honorários periciais.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Publique-se. Intimem-se.
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3. Nos moldes do artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS),
o benefício de prestação continuada é garantido no valor de um salário mínimo mensal à
pessoa portadora de deficiência ou ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprove não possuir meios de prover a própria subsistência e tampouco de tê-la provida por
familiares.

4. Para efeitos de aplicação do citado dispositivo, a partir da vigência da Lei nº 13.146/2015,
que deu nova redação ao art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, “considera-se portadora de
deficiência a pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas”; e, de seu turno, considera-se incapaz de prover a manutenção o portador de
deficiência ou idoso a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário
mínimo.

5. De acordo com a perícia do juízo (Evento 25) o autor é portador de epilepsia e retardo
mental leve devido a hipoxia cerebral durante o parto. Entretanto, a perícia declarou que é
apto a exercer atividades laborativas e que não pode ser consideardo "pessoa com deficiência"
e com impedimentos de longo prazo.

6. Como bem salientado pelo órgão do Ministério Público Federal (Evento 35):

 "Os peritos que assinam o laudo médico † veiculado pelo Evento 25 e do relatório
social†veiculado pelo Evento 15 apresentaram informações que desautorizam a concessão do
benefício da prestação continuada ao autor, nos termos do disposto nos parágrafos 2º e 3º do
artigo 20 da Lei nº 8.742/1993, considerando não ser o ora requerente pessoa com deficiência
e ter restado inconclusiva sua atual situação socioeconômica."

7. Em suma, não há impedimento de longo prazo, nos termos do art. 2º do Estatuto da Pessoa
com Deficiência, eis que o autor possui retardo mental leve, mas sem déficit motor e a
epilepsia está controlada. – tais doenças não o impedem de exercer atividades leborativas.

Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. 

Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. 
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8. Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375376v6 e do código CRC 982cf6bb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5002461-61.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: REINALDO DOS SANTOS GUIMARAES (AUTOR)

VOTO

JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. PORTADOR DE HIV. SÚMULA 78 DA TNU. ACÓRDÃO MANTIDO.

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização (PU) interposto pela parte autora - portadora
do vírus HIV - em face do acórdão que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício assistencial de prestação continuada.

Os autos retornam a esta Turma Recursal por força da decisão do Juiz Gestor (Evento 85), que
considerou que o acórdão está em dissonância com o entendimento da TNU, definido na
Súmula 78, segundo a qual “Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus
HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de
forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social
da doença.”

O acórdão que julgou improcedente o pedido está assim fundamentado:

3 - O ponto constrovertido da lide é o requisito da incapacidade, uma vez que a miserabilidade
foi reconhecida, inclusive, pelo INSS ("Por obvio, tal descrição tem relação com a
caracterização da miserabilidade. Esta até nós reconhecemos. Mas não há na sentença
atacada fundamento para justificar o afastamento do requisito ausência de incapacidade").

4 - No que tange a incapacidade, o autor foi submetido à perícia médica e ficou constatado
que o mesmo é portador do vírus da AIDS e lesão de nervo mediano e tendões flexores da mão
esquerda, porém, o perito concluiu pela capacidade para o trabalho.

5 - A perícia do juízo encontra-se bem fundamentada e foi categórica ao afirmar que o Autor
tem flexão prejudicada do segundo dedo da mão esquerda, mas sem comprometimento da
função de segurar e soltar objetos. No que se refere a SIDA, a doença está sob controle.

6 - Nessas condições, dou provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido.

Regra geral, para ter direito ao benefício de amparo assistencial à pessoa com deficiência, não
basta ao requerente comprovar estar doente: é preciso ficar comprovada a existência de
impedimentos que impliquem obstrução à participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas, conforme a tese fixada pela TNU no
enunciado de Súmula nº 78 da TNU, acima transcrito.

Analisando as condições pessoais do recorrente, afere-se que no exame físico o médico perito
constatou bom estado geral, ausência de limitações físicas ou psicológicas que pudessem
impedir a sua participação na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. 
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Nota-se que o requerente reside no Município de Cachoeiro de Itapemirim, que tem volume
populacional considerável, de modo que o estigma social da doença, por si só, não é fator
impediente para o acesso ao mercado de trabalho. Situação distinta ocorreria se o autor
residisse em município com número populacional reduzido, onde a sua situação de saúde
pudesse ser de conhecimento da sociedade de um modo geral. Neste caso, certamente o
estigma da doença seria fator prejudicial à sua recolocação no mercado de trabalho.

Neste sentido, tem se manifestado a TNU. Confira-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL – PREVIDENCIÁRIO –BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL - PORTADOR DO VÍRUS HIV - INCAPACIDADE DEVE SER ANALISADA
EM SENTIDO AMPLO - DOENÇA DE ELEVADA ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL – DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO - INCIDENTE NÃO CONHECIDO
(APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 E ART. 15, I DO RI/TNU). VOTO Trata-se de
incidente de uniformização nacional suscitado pela parte, ora requerente, pretendendo a
reforma de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária
de Pernambuco reconhecer que a doença que acomete o autor é incapacitante, o que levaria a
concessão do benefício assistencial de LOAS. O acórdão recorrido manteve a improcedência
do pedido sob a tese de que o vírus HIV não determina, por si só, incapacidade laborativa,
sendo, assim, inviável a concessão assistencial diante da ausência de incapacidade. Relatei.
Passo a proferir o VOTO. O presente Incidente é de fácil solução, sobretudo, porque esta
Corte Nacional já se posicionou sobre o tema em discussão, fixando a tese estampada na
súmula n. 78, in verbis: "Comprovado que o requerente de benefício é portador do
vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais,
de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização
social da doença." Na vertente, analisando o aresto combatido, verifico que o Colegiado de
Pernambuco efetuou a análise das condições sociais, culturais, econômicas e pessoas da parte
ora requerente, conforme podemos observar no seguinte trecho do julgado:  "Conforme se
extrai do laudo médico, o autor apresenta-se lúcido, com respostas coerentes e memória
preservada, sem sintomas psicóticos e sem retardo mental, bem como não ficou constatada a
presença de quaisquer lesões de pele ou sinais de alterações externas significativas.
Acrescente-se a isso o fato de o autor residir em Jaboatão dos Guararapes, região
metropolitana do Estado, com alto contingente populacional, o que impede que todos
conheçam ou saibam de seu problema de saúde. " Ante o exposto, VOTO no sentido de NÃO
CONHECER do pedido com fulcro na Questão de Ordem n. 13 desta Turma Nacional.
(PEDILEF 05010864120154058311, Relator JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL, TNU,
DOU 23/03/2017 PAG. 84/233)

Nessas condições, uma vez consideradas as condições pessoais, sociais e culturais do
recorrente não há direito ao benefício assistencial.

Pelo exposto, voto no sentido de MANTER O ACÓRDÃO recorrido.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384473v6 e do código CRC 3590a574.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:38
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RECURSO CÍVEL Nº 5017076-59.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ARTHUR BOA MORTE RANGEL (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ARTHUR BOA MORTE
RANGEL em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o laudo
pericial confirmou o debilitado estado de saúde da autora; (ii) que a renda familiar é
insuficiente para prover as necessidades básicas.

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder benefício assistencial de
amparo à pessoa com deficiência, NB 87/645.820.847-8, desde o requerimento administrativo,
formulado em 25/4/2011.

O requerimento administrativo foi indeferido por não ter sido constatada incapacidade para a
vida e para o trabalho (evento 10). 

A concessão do benefício de prestação continuada depende do preenchimento de dois
requisitos: a) deve ser pessoa portadora de deficiência ou idosa; e b) não possuir meios de
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20 da Lei nº 8.742/93).
 

Deficiência

Tem direito ao benefício de prestação continuada no âmbito da assistência social a pessoa
portadora de deficiência incapacitante que não possui meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93). 

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011). 

A autora tem 11 anos de idade. O art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.214/2007 dispõe que “para fins
de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada às crianças e
adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência
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e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social,
compatível com a idade”  (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011).

O perito do juízo, médico especialista em neurologia, diagnosticou epilepsia não especificada,
é suscetível a crises epilépticas, está em tratamento regular com medicação anticonvulsivante
com bom controle das crises, sem deficits neurológicos, tem cognição preservada e é
independente para suas atividades cotidianas. Afirmou que a autora não tem restrição para
frequentar escola regular, possui aptidão para executar brincadeiras próprias da sua faixa
etária e não precisa de atenção em tempo integral. Concluiu que não há impedimento para
participação plena e efetiva na sociedade (evento 21). 

A autora impugnou o laudo pericial (evento 24). Alegou que a perícia confirmou o estado
debilitado de saúde que acomete a autora.

Ficou provado que a autora tem epilepsia, mas também ficou provado que as crises
convulsivas estão controladas pela medicação. 

Ficou provado também que a doença não gera nenhuma obstrução à participação da autora
em sociedade, ela pode interagir normalmente com outras crianças, pode frequentar escola
regular, tem cognição preservada e é independente para suas atividades cotidianas.

Para ter direito ao benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, não basta ao
requerente comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado a existência de impedimentos
que impliquem obstrução à participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. 

Indagado sobre necessidade de cuidados especiais comparativamente a outras crianças da
mesma faixa etária, o perito só informou que a autora precisa de tratamento médico
neurológico e de uso regular de medicamento anticonvulsivante (quesito 8), mas deixou claro
que essa necessidade não demanda assistência permanente de terceiros (quesito 9).

Necessidade de consultas médicas e de uso de medicação, por si só, não causa limitação do
desempenho de atividade nem restrição da participação social,

O Ministério Público Federal alegou que "o Parecer Social feito pelo CRAS de Santa Mônica
(fls. 15/16) atesta que a autora apresenta dificuldades para reconhecer cores e que sempre
precisa de cuidados de um adulto, devido ao seu histórico clínico, de forma que sua mãe não
consegue trabalhar".

O parecer de assistente social do CRAS constitui documento produzido sem o crivo do
contraditório. Ademais, assistente social não tem habilitação técnica para opinar sobre
questão médica. Por fim, ainda que a autora tenha dificuldade para reconhecer cores, isso
também não constitui fator que obstrua a participação na sociedade.

Não há prova de que a parte autora possua impedimentos que impliquem obstrução à
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

É desnecessário avaliar a renda familiar per capita.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido. 

...
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido haja vista não ter sido constatada a
miserabilidade do grupo familiar, principalmente pelas condições de moradia, gastos com
plano de saúde, telefonia fixa, celular e internet.

4. A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

5. Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
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primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

6. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

7. O grupo familiar do autor é composto pelos genitores e uma irmã e a fonte de renda é o
trabalho de seu pai como cobrador - segundo CNIS (Evento 21, fl. 4) no valor de R$ 2044,40
em janeiro de 2019.  Note-se pela certidão do oficial de justiça e pelo laudo fotográfico que a
residência é própria (Evento 6), apresenta bom estado de conservação das paredes e
eletrodomésticos, o piso é todo revestido de cerâmica, assim como as paredes da cozinha e
área de serviço.

8. Conclui-se que não há miserabilidade no caso. O autor vive em condições simples, mas o
contexto dos auots revela que não há situação de vulnerabilidade social.

8.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377992v9 e do código CRC 5737d1d3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5015144-36.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PAULO MATEUS DE AMORIM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. RETROAÇÃO DA DIB. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE NA DATA DO REQUERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO MATEUS DE
AMORIM em face da sentença que julgou improcedente o pedido do autor por entender que a
incapacidade do autor só restou comprovada em 07/2017 - momento em que foi deferido
administrativamente o benefício de prestação continuada. O autor sustenta que sua
incapacidade está comprovada desde a Data do Requerimento Administrativo - 10/10/2016.

2. A controvérsia restringe-se à data do início do benefício (DIB), uma vez que
o benefício foi condendio administrativamente em 07/2017 - data diversa do requerimento
administrativo (DER), este ocorrido em 10/10/2016, com a seguinte fundamentação:

(...)

Logo, o deferimento a partir de 10/07/2017 condiz com a realidade vivida pelo autor na época,
pois, até então trabalhava com frete, estava só separado de corpos da esposa e o filho de 40
anos não se sabe ao certo onde residia. Logo, nem se questionou o núcleo familiar, mas o
pedido fora atendido por conta do AVC de 05/2017 e este pedido atendido foi posterior a
internação na UTI como se comprova acima, pois, antes do AVC, as anomalias do autor como
hipertensão, diabetes e cardiopatia não estão comprovadas nos autos de modo a deferir a
concessão das parcelas entre 10/2016 a 07/2017.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Em sendo apresentado recurso inominado no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da
presente sentença, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no
prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os autos à
Turma Recursal.
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Se não houver recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença,
certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. O indeferimento do benefício por parte do INSS na data do Requerimento Administrativo
se deu em virtude do não atendimento ao critério de deficiência para acesso ao BPC-LOAS
(Evento 1 - Indeferimento 6). 

Houve posterior concessão administrativa, em 07/2017.

O autor sofreu AVC em 8/5/17 (cf. ev.1-laudo7).

O recurso colaciona textos de laudos médicos que se referem à comprovação de incapacidade,
mas não são suficientes para comprovar impedimento de longo prazo. 

De fato, não há nos autos laudos ou comprovação da deficiência do autor anterior ao AVC
sofrido. 

Acertada a sentença do juízo a quo, haja vista não restar comprovado o requisito da
deficiência de longa duração na data do requerimento administrativo.

4.Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da
Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em
10% do valor corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000383699v6 e do código CRC a53e9a65.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5014592-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LORRANA KIMBERLY NUNES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE.
ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por LORRANA KIMBERLY
NUNES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a perícia médica
foi parcialmente realizada por oficial de justiça; (ii) que o magistrado fixou seu entendimento
apenas no critério da renda per capita familiar, deixando dee considerar despesas como, por
exemplo, com aluguel do imóvel; (iii) a autora é portadora de esquizofrenia; (iv) não foi
realizada perícia médica para averiguar o requisito da deficiência da parte autora.

2. Eis o teor da sentença:

Pretende a parte autora o BPC – LOAS ao argumento de que sofre de enfermidade
psiquiátrica.

Nasceu em 18/11/1993 e seu CNIS revela certa regularidade em atividades laborais:
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Contudo, em janeiro de 2018, teve uma crise psiquiátrica, vejamos:
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O Indeferimento se deu por conta da renda familiar (Evento 1, INDEFERIMENTO5).

A mãe da autora, com quem a autora reside, é aposentada por invalidez. Portanto, embora, em
tese, exista enfermidade que não é sinônimo de incapacidade, pois, a psiquiatria evoluiu a
ponto de compensar seus pacientes através da farmacologia, a mãe da autora aufere renda
mensal ao tempo do requerimento de R$ 1.299,00, o que impede a concessão do benefício.

(...) 

Acertou o INSS, ao indeferir, visto que a autora não se enquadra no critério renda.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

3. A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
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do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.
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6. Note-se pela certidão do oficial de justiça, bem como pelas fotos anexadas aos autos, que  a
autora vive com sua mãe em casa alugada com sala de estar conjugada com cozinha, um
quarto e um banheiro. Verifica-se que a casa é de alvenaria, piso revestido de cerâmica. A
residência é simples, porém não apresenta situação de vulnerabilidade social. Para além disso,
como a sentença ressaltou, a renda mensal da mãe da autora (R$1299,00) faz com que a renda
do grupo familiar (autora e sua mãe) em muito supere o patamar previsto em lei.

7.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

9.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000383301v6 e do código CRC 55f3942a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5001428-24.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALICE SALVADOR DO NASCIMENTO LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ALICE SALVADOR DO
NASCIMENTO LIMA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i)
na certidão do oficial de justiça, a residência da autora foi descrita como muito simples,
pequena e precária - apenas a cozinha e um dos quartos possuem laje; (ii) a aposentadoria do
esposo da recorrente deve ser excluída para fins de aferição da renda per capita, por analogia
ao art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; (iii) o veículo VW/Gol ano 1991 é
remanescente de uma época mais próspera da recorrente. 

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

In casu, questiona-se o indeferimento, em sede administrativa, do requerimento para
concessão do benefício assistencial de prestação continuada, cujo motivo foi a renda per
capita familiar (evento 1).

Depreende-se de seus documentos pessoais que, na data do requerimento administrativo, a
autora contava com mais de 65 anos de idade e, por conseguinte, preenchia o requisito etário
previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para concessão do
benefício pleiteado, foi designada a visita técnica de assistente social.

Analisando a verificação das condições socioeconômicas da requerente (evento 20), observa-
se que o grupo familiar é composto, em tese, por 02 membros: a Autora, com 67 anos de idade,
seu esposo José Raimundo, com 72 anos de idade.

Na ocasião, foi informado pela Requerente que a renda familiar seria correspondente ao valor
de um salário mínimo, referente a aposentadoria recebida pelo esposo da autora.

Desta forma, afere-se em concreto que a renda per capita familiar é superior a ¼ do salário-
mínimo vigente no ano do requerimento administrativo[1].

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 387

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=501565043970136338366785855123&evento=501565043970136338366785875845&key=045ea9577d763d317c1352454c2e19b73ec93e2a1ab47e6dbb85eb8a1e9c90c9&hash=50df19411a25803e2ab35e7daf7bddd0#_ftn1


20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 358/416

5001428-24.2018.4.02.5006 500000374034 .V5 JES15119© JES15119

É certo que o critério legal pode ser flexibilizado, conforme abalizado pela mais recente
jurisprudência dos Tribunais Superiores. Contudo, o benefício em questão foi instituído
visando alcançar pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, sem as condições
mínimas de garantir a própria subsistência, não devendo se confundir dificuldade financeira
com estado de miserabilidade. 

E da análise dos autos observa-se que a família vive em residência própria, em regular estado
de conservação.

Ressalto que a família do autor possui um veículo marca/modelo VW/Gol. A posse e
propriedade de qualquer automóvel constitui situação incompatível com estado de
miserabilidade. Espera-se que o proprietário de automóvel que não tenha reais condições de
se sustentar venda o veículo para poder auferir recursos que possam prover as necessidades
básicas. 

Desta forma, entendo que NÃO merece prosperar o pleito autoral.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001).

Dê-se vista ao MPF.

Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo

de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF 
[2]

 e nº 79
do FOREJEF da 2ª Região [3], bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016 [4].

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e
anotações de praxe.

P.R.I.

3.  A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.
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Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. Note-se pela certidão e fotos do oficial de justiça que a recorrente e seu esposo moram em
casa própria e possuem um veículo VW/Gol (placa MRO 8812, ano 1991). A casa é simples,
localizada em rua asfaltada, com transporte público próximo. No bairro há posto de
saúde.  Foi relatado que o casal possui 8 (oito) filhos, todos com dificuldades financeiras, mas
alguns ajudam com medicamentos. 

7. Conclui-se que não há miserabilidade no presente caso. O autor e sua esposa vivem em
condições simples, mas o contexto dos autos revela que não há situação de miserabilidade. 
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8.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

10.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000374034v5 e do código CRC 65fbce9c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5000575-24.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VATEMIR FERREIRA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por VATEMIR FERREIRA
SANTOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o laudo
pericial contraria as demais provas dos autos, uma vez que o autor apresenta incapacidade
para o trabalho desde tenra idade; (ii) que, caso não seja reformada a sentença, que seja
copmplementada a perícia para se esclarecer alguns pontos.

2. Eis o teor da sentença:

(...)

No caso dos autos, como a parte autora não tem idade superior a 65 anos, cabe a análise do
requisito da incapacidade.

O perito médico judicial diagnosticou epilepsia (Evento 21, LAUDO1) e concluiu que
“conforme avaliação pericial atual fora concluído que mesmo o autor possuindo as patologias
descritas acima, não apresenta impedimentos de longo prazo, pois não há alterações
importantes ao exame físico/mental atual e aos demais documentos médicos que cheguem a
impedir o exercício de suas atividades, nesse momento ou em data anterior, quando afastado,
mas sem receber benefício. Suas patologias mostram-se compensadas diante do tratamento já
utilizado. Pode combinar o uso da medicação informada com o labor, sem prejuízos. Dessa
forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução do autor, não será sugerido seu
afastamento do mercado de trabalho, pois não comprova impedimentos de longo prazo”.

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade ou
impedimento de longo prazo que autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos
documentos suficientemente capazes de infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus ao benefício por
incapacidade pleiteado. Em que pese a impugnação apresentada (Evento 30, PET1) a perícia
médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional
imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo-se suas conclusões em relação aos
documentos particulares juntados aos autos pelas partes.
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É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59). Observa-se, no caso concreto, que não há qualquer contradição nas
respostas do perito. Dessa forma, reputo suficiente a conclusão do laudo judicial, sendo
desnecessários novos esclarecimentos.

Quanto à análise da miserabilidade, essa se faz desnecessária, diante do quadro de ausência
de incapacidade, haja vista que os aludidos requisitos legais devem ser observados
concomitantemente para que seja possível o deferimento do pedido.

Assim, não merece prosperar o pedido de concessão de amparo social, salientando que, em se
agravando a situação da parte autora, poderá postular administrativamente novo beneficio.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Intimem-se.

Caso venha a ser interposto recurso, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para apresentar
contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma
Recursal.

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido do autor haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo (Evento 21) apresenta-se bem fundamentada e concluiu que
mesmo o autor apresentando epilepsia, não apresenta impedimentos de longo prazo pois não
apresenta alterações importantes ao exame físico e mental. Segundo o laudo, as patologias
encontram-se compensadas diante do tratamento utilizado e, conforme o quadro do autor, a
idade e seu grau de instrução (8º ano) não há impedimentos de longo prazo. 

Os laudos apresentados pelo autor (Evento 1, laudo 7) declara a doença do autor, contudo
afirma que o autor é capaz de realizar atividades sem risco. O laudo 8, Evento 1 atesta que sua
incapacidade é de 180 dias (curto prazo).

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000382014v9 e do código CRC 55260985.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:33
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RECURSO CÍVEL Nº 5000149-03.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JOSÉ DE JESUS em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação
continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o recorrente é portador de
transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos, trasntorno
afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos, trasntornos mentais
e comportamentais devidos ao uso de fumo; (ii) o perito reconhece que em momento anterior
ou posterio à perícia, o autor pode ter apresentado ou vir a apresentar futuramente sintomas
incapacitantes; (iii)  os laudos acostados aos autos comprovam a incapacidade laborativa do
recorrente.

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

No caso dos autos, foi controvertida a condição de deficiência da autora (evento 6). Por tal
razão, foi realizada perícia médico-judicial, conforme laudo do evento 21.

O perito, médico especialista em psiquiatria, não constatou doença mental estruturada.
Concluiu que o autor está mentalmente apto a exercer o trabalho habitual.

De outro lado, deve-se esclarecer que a função de um médico perito nomeado pelo Juízo não
se confunde com a de um médico assistente responsável pelo tratamento da parte. Sua função
precípua é suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para
apuração dos fatos litigiosos. E não a de ministrar um tratamento. Assim, antes de se exigir
que o perito tenha ou não determinada especialidade médica relacionada com a moléstia
apresentada, melhor seria dele exigir a técnica necessária para atuar como perito, porquanto
distinto é o médico que trata daquele que pericia.

Ademais, prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos
autos, que porventura suscitem dúvida na apreciação do direito e do aspecto fático pelo
magistrado. E, segundo o art. 436 do CPC, o juiz não é obrigado a ficar restrito ao laudo
pericial, verbis: “O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção
com outros elementos ou fatos provados nos autos”.
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Superadas tais questões, e, partir da análise do laudo pericial e das demais provas que
carreiam os autos, convenço-me de que não é possível enquadrar as patologias no conceito
legal de deficiente, com impedimentos de longo prazo, ex vi do parágrafo segundo do artigo
20 da Lei 8.742/93.

Ora, o objetivo da lei é proteger a pessoa de certos tipos mais graves de impedimentos, os
quais, interagindo com outras barreiras de ordem física e social, tenham o condão de obstar o
mínimo necessário para uma existência digna, ainda que com a ajuda da família. Todavia, não
é esta a hipótese dos autos, pelo que concluo não ser a parte autora merecedora do benefício
de amparo social ao deficiente.

Neste eito, considerando que a parte autora não conseguiu preencher um dos requisitos da lei
para concessão do benefício assistencial, porquanto não apresenta impedimentos de longo
prazo, desnecessária a investigação dos demais requisitos, eis que a inexistência de deficiência
se revela em motivo suficiente para o indeferimento do benefício aqui pleiteado.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001).

Dê-se vista ao MPF.

Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo

de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF 
[1]

 e nº 79
do FOREJEF da 2ª Região [2], bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016 [3].

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e
anotações de praxe.

P.R.I.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que não foi
constatada doença mental estruturada, uma vez que ao exame o autor se apresentou lúcido,
orientado no tempo e no espaço, coerente, cooperativo e calmo, com pensamento lógico e
juízo crítico preservados. 

Não há nos autos laudos particulares que atestem a incapacidade laboral de longo prazo do
recorrente. Há na inicial apenas um atestado de que o autor necessita de tratamento (Evento 1
, fl. 46).

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
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5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377474v4 e do código CRC 79bc1722.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:31
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RECURSO CÍVEL Nº 0032591-97.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADERLI MIGUEL RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ADERLI MIGUEL
RODRIGUES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a
recorrente mora apenas com o esposo; (ii) as filhas casadas não moram sob o mesmo teto da
autora e são humildes, não tendo condições de ajudar a mãe.

2. Eis o teor da sentença:

2.1 Do requisito etário

 O requisito etário encontra-se preenchido, porquanto a parte autora contava com sessenta e
cinco anos de idade à data do requerimento administrativo.

2.2 Do requisito socioeconômico 

Depreende-se do Mandado de Verificação Social de fls.109/112 que a autora reside com seu
esposo senhor Jayr Rodrigues Vitória. Já a renda familiar é equivalente a um salário mínimo,
proveniente da aposentadoria do esposo. A renda familiar per capita, dessa forma, ultrapassa
o limite de ¼ do salário mínimo.

 No ponto, importa observar que, forte corrente jurisprudencial, à qual me filio, considera
possível uma interpretação analógica do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso
(Lei n. 10.741/2003), de forma a excluir outros benefícios recebidos em valor mínimo por
idosos dessa contagem de renda.

 Tal dispositivo assim prevê:

 Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para
prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício
mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social –
Loas. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos
termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per
capita a que se refere a Loas.
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 Dessa forma, excluindo-se do cômputo da renda familiar o valor da aposentadoria
recebida em valor mínimo pelo esposo da autora, idoso à época do requerimento, a
renda per capita será equivalente a R$0,00, valor inferior ao previsto no §3º do artigo
20 da LOAS.

 Nada obstante, não se pode ignorar que o registro fotográfico de fls.109/111 não evidencia
quadro de miserabilidade a ensejar a concessão do benefício assistencial pleiteado, porquanto
se trata de imóvel próprio, em que pese simples, em condições de moradia adequadas, bem
guarnecido de móveis e eletrodomésticos. Confira-se, a propósito, excerto do relatório social: 

A Sra. Aderli disse que o casal vive do aposento do esposo (1 salário mínimo). Com a
venda de artesanato e chup-chup ela chega a obter uns R$ 50,00 por mês. Não foi
apresentado comprovante de renda. 

(...) 

A casa é própria. Alimentação R$ 500,00 ou mais. Água: R$ 20,00. Luz: R$ 174,00.
Gás: 70,00. Há 5 meses está tomando Xarelto 20mg. Segundoela, custava 250,00 a
caixa. É devido a um tratamento de trombose que ela faz pelo SUS.

 (...

) (...) a casa é espaçosa, possui vários cômodos e está em bom estado de conservação. A
requerente também aparentou boa saúde.

 Às fls.116/117, a parte autora, manifestando-se sobre o laudo, aduz, dentre outros “Sendo a
renda excluída, devemos ainda analisar outros fatores subjetivos, no caso em tela, ficou
demonstrado em fotografias, que o casal reside em imóvel simples, localizado na comunidade
de Povoação, tendo ainda que pagar R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) de medicamento
para evitar trombose” (sic). Sem embargo, o oficial de justiça registrou que a autora teve duas
filhas, cabendo-lhes, em primazia ao Estado, como já dito, o dever de contribuir com as
despesas familiares, salvo impedimento financeiro não demonstrado nestes autos.

 Outrossim, não há nos autos receita médica confirmando que a autora faz uso da medicação
alegada, ou mesmo comprovação documental de que a autora paga mensalmente o valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para compra do medicamento. 

É digno de registro, ainda, que não se afigura lícito deduzir da base de cálculo da renda
familiar per capita as despesas básicas mensais (água, luz, alimentação comum, aluguel, etc.)
e o gasto com medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 

Por fim, a Declaração da Composição do Grupo e Renda Familiar (fls.11/12) deixa certo que,
ao tempo do requerimento administrativo, as condições socioeconômicas do grupo familiar
não eram diversas daquelas apontadas acima.

À luz dos elementos acima, concluo não ter ficado comprovado, seja à data do requerimento
administrativo, seja à data da perícia social, quadro de miserabilidade, um dos pressupostos
múltiplos e concorrentes para obtenção do benefício pretendido. 

De rigor, portanto, a rejeição do pedido autoral. 

3. DISPOSITIVO Do exposto, REJEITO O PEDIDO, resolvendo o mérito, na forma do art.
487, I, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 - Lei n.13.105/2015).    ...
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3.  A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).
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5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. O núcleo familiar é composto pela autora e seu esposo que recebe uma aposentadoria no
valor de um salário mínimo - única renda do casal. Moram em casa própria, espaçosa e em
bom estado de conservação.  Note-se pelo laudo social e fotográfico que a família vive em
condições simples, mas não há situação de vulnerabilidade social.

7. Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

9.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381154v6 e do código CRC 1fa6ef66.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 0003606-90.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MILTON GOMES (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA PARCIALMENTE. RECURSO
DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que:

“Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar o réu a averbar nos assentos do autor MILTON GOMES, CPF
576.700.057-34 o tempo rural – 01/01/1984 a 31/12/1989 (sem indenização) e os períodos
especiais convertidos em comum reconhecidos nesta sentença - 10/01/1990 a 17/01/1995,
01/02/1995 a 27/05/2004, 01/03/2006 a 09/08/2011, 26/01/2012 a 14/05/2012 e 01/06/2012 a
13/12/2012, e a conceder-lhe a aposentadoria por tempo de contribuição, com o tempo total
de 42 anos, 06 meses e 19 dias.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento dos valores atrasados, sendo certo que a Data do
Início do Benefício (DIB) será em 27/07/2016 (data do requerimento administrativo), e a DIP -
Data do Início do Pagamento na presente data.”

Alega o recorrente que:

 “Na r. sentença recorrido o d. magistrado considerou especial os seguintes períodos de
01/01/90 a 17/01/95, 01/02/95 a 27/05/04, 01/06/07 a 12/01/09, 0910/06 a 31/05/07, 01/03/06
a 09/08/11, 26/01/12 a 14/05/12, 01/06/12 a 13/12/12.

Ocorre que consoante análise Técnica constante do PA anexo, tais períodos não podem ser
considerandos especiais pelos seguintes:

- período de 01/01/90 a 17/01/95 - ausência de indicação do cargo do responsável legal da
empresa, a fim de que pudesse aferir a veracidade da informação prestada e, quanto ao agente
poeira, não foi especificado de qual mineral seria, e, por fim, quanto a vibração não houve
comprovação de exposição capaz de trazer prejuízo a saúde e integridade física, acima do
limite de tolerância;

- período de 01/02/95 a 27/05/04 - não traz informação de EPC e EPI e, ainda, quanto ao
agente ruido, valeu-se de critério equivocado de medição a partir de 2003, eis que a partir de
tal data os níveis de ruídos devem ser informados na forma de NEN (nível de exposição
normatizado) e não mais meramente dB e, por fim, quanto aos demais agentes poeira e
vibração o PPP incidiu nos mesmos vícios do item acima;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 391



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 372/416

0003606-90.2018.4.02.5051 500000384215 .V11 JESXGBB51459© JES10672

- período de 01/06/07 a 12/01/09, 0910/06 a 31/05/07 - o PPP incidiu nos mesmos vícios
apontados nos itens acima, acrescendo que não indicou o registro de classe do responsável
técnico, o que impede saber se de fato está habilitado para tanto;

- período de 01/03/06 a 09/08/11 - O PPP incidiu nos mesmos vícios apontados nos itens
acima, acrescendo que não indicou o registro de classe do responsável técnico, o que impede
saber se de fato está habilitado para tanto;

- período de 26/01/12 a 14/05/12 - o PPP valeu-se de critério equivocado de medição a partir
de 2003, eis que a partir de tal data os níveis de ruídos devem ser informados na forma de
NEN (nível de exposição normatizado) e não mais meramente dB e, por fim, quando ao demais
agentes poeira e vibração incidiu nos mesmos vícios do item acima;

- período de 01/06/12 a 13/12/12 - ausência de indicação do cargo do responsável legal da
empresa, a fim de que pudesse aferir a veracidade da informação prestada e, quanto ao agente
ruído, o PPP valeu-se de critério equivocado de medição a partir de 2003, eis que a partir de
tal data os níveis de ruídos devem ser informados na forma de NEN (nível de exposição
normatizado) e não mais meramente dB e, por fim, quanto aos demais agentes poeira e
vibração o PPP incidiu nos mesmos vícios do item acima;

[...] In casu, nos períodos posteriores a 1º/1/2004, quando já era exigível a aplicação da
metodologia estabelecida pela NHO-01 para avaliação da exposição do trabalhador ao ruído,
o PPP/LTCAT apresentado pelo autor ora embargado insistiu em aplicar a metodologia antiga
(dB), baseada no uso de decibelímetro com curva de compensação A, conforme consignado na
referida decisão técnica administrativa.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente nocivo RUIDO:

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5);
ao passo que a NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3).
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Passa a análise dos períodos:

- 10/01/1990 a 17/01/1995: o PPP (Evento 1 – OUT2, páginas 7/8) tem todas as informações
preenchidas corretamente, e, atesta ruído acima do LT;

- 01/02/1995 a 27/05/2004: para o agente nocivo ruído, conforme jurisprudência do STF, a
presença de EPI não importa para a especialidade concedida exposição ao mesmo. O PPP
(Evento 1 – OUT2, páginas 9/10) e, conforme declaração a respeito do LTCAT (Evento 56 –
COMP3, página 1) e o próprio LTCAT (Evento 56 – COMP3, páginas 2/12) não se tem
nenhuma informação de que a técnica utilizada para a aferição do agente nocivo ruído foi a
NR 15 ou a NHO 01, dessa forma, o período de 19/11/2003 a 27/05/2004 não é especial;

- 01/06/2007 a 12/01/2009 e 09/10/2006 a 31/05/2007: não consta nos autos LTCAT referente
ao PPP (Evento 1 – OUT2, páginas 11/13), e, também, não fez parte do dispositivo de
sentença, dessa forma, não é apto a justificar a especialidade o mesmo;

- 01/03/2006 a 09/08/2011: no LTCAT (Evento 56 – COMP2) referente ao PPP (Evento 1 –
OUT2, páginas 14/17) consta que a técnica utilizada foi a NR 15, dessa forma, o período é
especial;

- 26/01/2012 a 14/05/2012: pelo PPP (Evento 1 – OUT2, páginas 18/19) bem como pelo
LTCAT (Evento 56 – COMP4) inexiste qualquer comprovação de que foi utilizada a técnica,
na aferição do ruído, NR 15 ou NHO 01, dessa forma, não faz jus a especialidade - Obs.: o
LTCAT apresentado pela parte autora, fornecido pela empresa faz referência ao ano de 2008,
e, cargo/função diferente da que exerceu o autor;

- 01/06/2012 a 13/12/2012: o LTCAT (Evento 56 – COMP5 a 9), referente ao PPP (Evento 1
– OUT2, páginas 20/21) comprova a utilização da NHO-01 (Evento 56 – COMP5, página 8).

III – Do tempo de contribuição

Com a retirada da especialidade dos períodos de 19/11/2003 a 27/05/2004 e 26/01/2012 a
14/05/2012 resta ao autor o tempo de contribuição de 42 anos, 2 meses e 20 dias. Assim,
continua fazendo jus ao benefício.

IV – Dispositivo

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e, reformar a
sentença no sentido de conceder a especialidade apenas aos períodos de: 10/01/1990 a
17/01/1995, 01/02/1995 a 18/11/2003, 01/03/2006 a 09/08/2011 e 01/06/2012 a 13/12/2012,
mantendo-se a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Sem condenação
em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384215v11 e do código CRC 1698ba3d.
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RECURSO CÍVEL Nº 0018205-12.2017.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: WILSON TADEU FABRIS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO QUE
REFERE AO PERÍODO DE 03/05/1982 ATÉ 26/09/1995. RECURSOS
DESPROVIDOS.

I – Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora, Wilson Tadeu Fabris, e
Autarquia ré, INSS, impugnando sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do
autor, reconhecendo a especialidade no período de 14/03/1997 a 09/06/2009.

Busca o AUTOR seja reformada a sentença no sentido de que aos períodos seguintes seja
atribuída a especialidade:

- 03/05/1982 a 31/05/1987, 01/06/1987 a 30/04/1991, 01/05/1991 a 26/09/1995:
enquadramento por agente nocivo químico previsto no item 1.2.11 do decreto nº 83.080/1979;

- 01/06/2010 a 30/06/2012 e de 01/08/2012 a 31/07/2014 e 01/08/2014 até a presente data:
alega que o autor, contribuinte individual, trabalha na função de mecânico de manutenção de
automóveis, motocicletas e veículos similares, estando sujeito à exposição a hidrocarbonetos.

Já o INSS busca a reforma da sentença, para que seja retirada a especialidade atribuída ao
período de 14/03/1997 a 09/06/2009, alegando que:

- para que a exposição a agente químico seja considerada especial é necessário que, para
período a partir de 06/03/1997, a avalição quantitativa do mesmo;

- não comprovou que a sua exposição a hidrocarboneto estava relacionada a algumas das
atividades elencadas no anexo XIII da NR 15;

- havia EPI Eficaz.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença:

“[...] O autor requer o reconhecimento dos seguintes períodos como exercidos em atividade
especial: 03/05/1982 a 31/05/1987, 01/06/1987 a 30/04/1991, 01/05/1991 a 26/09/1995,
14/03/1997 a 09/06/2009, 01/06/2010 a 30/06/2012, 01/08/2012 a 31/07/2014 e 01/08/2014 a .
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[...] Inicialmente, quanto ao fator de risco “subst.Compostas/prod.Químicos” não há
especificação das substâncias ou produtos, assim como o fator de risco “animais
peçonhentos” não possui nenhuma descrição ou especificação. Por tais razões não serão
analisados para enquadramento de atividade especial.

[...] Quanto ao fator de risco hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, no Anexo nº 13
da NR-15 constam as seguintes hipóteses de insalubridade, dentre outras:

[...] Insalubridade de grau médio: Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos
como solventes ou em limpeza de peças; Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em
solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

[...] Diante do exposto, é devido o enquadramento como atividade especial no período
14/03/1997 a 09/06/2009, pois a efetiva exposição do autor ao fator de risco hidrocarbonetos
e outro compostos de carbono (óleo, graxa e gasolina) restou devidamente comprovada, sendo
exigido pela legislação previdenciária o tempo mínimo de 25 anos de trabalho para a
concessão de aposentadoria especial.

[...] ISTO POSTO, com fulcro nas considerações acima, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o
pedido somente para reconhecer, para fins previdenciários, o tempo de serviço exercido pelo
autor em atividade especial nos períodos de 14/03/1997 a 09/06/2009. JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.”

II.B. Do recurso do INSS

Do PPP (Evento 1 – OUT4; página 13/14) utilizado como fundamento para a concessão da
especialidade ao período de 14/03/1997 a 09/06/2006 temos as seguintes informações:

Nome: Wilson Tadeu Fabris Período: 14/03/1997 a 09/06/2006

Cargo: MECÂNICO Função: MECÂNICO

Empregador: Jose Maria Toso – ME Setor: Mecânica Geral

Descrição das atividades: Executar serviços de manutenção mecânica nos veículos em
geral, lavar peças com o uso de jato d’água; aplicar graxa e óleos em peças; lavar peças
com gasolina e outros solventes.

Fator de risco: Agente Químico -
Hidrocarboneto

EPI Eficaz: Não

Pelas informações extraídas do PPP do autor resta claro que o mesmo estava exposto ao
agente nocivo químico hidrocarboneto, fazendo jus à especialidade nesse período, pelos
seguintes motivos: (a) somente os agentes químicos dos anexos XI e XII da NR 15 são

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 392



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 377/416

0018205-12.2017.4.02.5005 500000347935 .V13 JESXGBB51459© JES7027

passiveis de quantificação para a comprovação da especialidade; (b) - a atividade do autor é
análoga àquela prevista no anexo XIII da NR 15, sendo ela:
“Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza
de peças.”; (c) o EPI era ineficaz para anular a nocividade do agente.

II.C. Do recurso do AUTOR

03/05/1982 a 31/05/1987, 01/06/1987 a 30/04/1991 e 01/05/1991 a 26/09/1995

Dos PPP’s (Evento 1 – OUT4; página 9/12) que se referem aos períodos acima ditos temos as
seguintes informações:

Nome: Wilson Tadeu Fabris Período: 03/05/1982 a 31/05/1987

Cargo: AJUDANTE DE MECÂNICO Função: AJUDANTE DE MECÂNICO

Empregador: Reflorestadora Cricaré Ltda Setor: Oficina

Descrição das atividades: Auxiliava na manutenção em máquinas pesadas e implementos
agrícolas; auxiliava na preparação de peças para montagem de equipamentos; realizava
manutenção, inspecionava e testava o funcionamento de máquinas e equipamentos.

Fator de risco: Agente Químico – Subst.
Compostas/Prod. Quimicos

EPI Eficaz: Não

 

Nome: Wilson Tadeu Fabris Período: 01/06/1987 a 26/09/1995

Cargo: MECÂNICO Função: MECÂNICO

Empregador: Reflorestadora Cricaré Ltda Setor: Oficina

Descrição das atividades: Auxiliava na montagem e manutenção de instalações mecânicas
e/ou eletromecânicas em geral, tais como: comportas de barragens das usinas hidrelétricas,
rolamentos, engrenagens, geradores, turbinas, tubulação de alta pressão, chaves
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seccionadoras, banco de baterias, etc. Identificava, desmontava e retirava defeitos de
componentes de veículos em geral; executava a manutenção de equipamentos mecânicos e
eletromecânicos.

Fator de risco: Agente Químico – Subst.
Compostas/Prod. Quimicos

EPI Eficaz: Não

Quanto a tais períodos, no recurso o autor alegou que "...por serem anteriores à vigência da
Lei nº 9.032/95, devem ser considerados “especiais” por mero enquadramento, uma vez que
a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõem os mecânicos
aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam o reconhecimento da especialidade..."
(evento 34).

De fato, a quase totalidade dos períodos acima indicados é anterior à Lei 9.032/95.

O autor laborava como mecânico, em uma empresa reflorestadora.

Ocorre que tal atividade – no período em que se admitia enquadramento por atividade
profissional (antes da Lei 9.032/95) – não era passível de enquadramento. É  necessário
indicar, por meio dos formulários próprios (v.g.: o DSS 8030) ou por meio de PPP (que foi
instituído somente em 2003, mas pode ser emitido relativamente a períodos pretéritos),  quais
eram os agentes nocivos a que estava sujeito o profissional.

Ocorre que os PPPs apresentados são inespecíficos quanto ao agente nocivo. Com efeito,
quanto ao agente nocivo, apontam, genericamente,  "agente químico - subs. compostas/prod.
químicos".

É inviável considerar tais períodos como especiais tendo em vista tal designação, de caráter
evidentemente genérico.

Não posso supor que havia "manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros
produtos expõem os mecânicos aos hidrocarbonetos" , tal qual se afirma no recurso. Havia,
como há, diferentes campos nos quais um mecânico poderia atuar. Visto que não havia
enquadramento da atividade de mecânico (antes da Lei nº 9.032/1995), é evidente que havia
mecânicos cuja atividade era considerada comum.

Além disso,  no caso concreto, nem o autor nem o réu juntaram aos autos o teor da decisão
administrativa que considerou comuns esses períodos.

Em face da referida situação, é inviável prover o recurso do autor no que refere aos 2 períodos
enfocados.

Para não prejudicar o hipotético direito do autor, considerando a sua hipossuficiência e os
critérios que informam os Juizados Especiais, a melhor solução é extinguir o feito sem
julgamento do mérito com relação aos períodos controvertidos no recurso. Aplico aqui, por
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analogia, a conclusão a que chegou o STJ quando do julgamento do RESP 201700848876,
verbis:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, E
ART. 320, CPC. PRECEDENTES EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 1. Cuida-se de insurgência contra acórdão que
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, haja vista a ausência de provas em questão
previdenciária. 2. Verifica-se que o STJ estabeleceu o entendimento de que, na hipótese de
ajuizamento de ação com pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, a
ausência/insuficiência de prova material não é causa de improcedência do pedido, mas sim
de extinção sem resolução de mérito, na linha da orientação fixada no RESP 1.352.721/SP,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 28/4/2016 (recurso
repetitivo). 3. Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 201700848876, relator Min.
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJE 20/06/2017)

Desse modo, o autor poderá, em nova demanda, instruir devidamente o feito, acostando
elementos técnicos (PPP, LTCAT ou qualquer elemento de que disponha) que especifique os
agentes nocivos a que estava sujeito ao desempenhar a função de mecânico, visto que os 2
PPPs apresentados não se prestam a esse mister.

01/06/2010 a 30/06/2012 e de 01/08/2012 a 31/07/2014 e 01/08/2014 até a presente data

O autor, contribuinte individual, anexou nos autos comprovantes de que possui uma empresa
de “serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores” (Evento 1 –
OUT5), bem como outros comprovantes de cursos que fez; contudo, tais documentos não
comprovam que o autor labora exposto a qualquer agente nocivo, assim, a esse período não
pode ser atribuída qualquer especialidade.

III  – Dispositivo.

Verbas de sucumbência: (1) parte autora: condeno-a no pagamento de custas e em
honorários, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95).
Contudo, a exigibilidade do pagamento fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.
(2) INSS: sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se
o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de: (1) extinguir o feito sem julgamento do mérito no que refere ao
período de 03/05/1982 até 26/09/1995; e (2) NEGAR PROVIMENTO a ambos os
recursos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347935v13 e do código CRC c3fce7c3.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5015574-85.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLEUSA MACHADO DA CONCEICAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por CLEUSA MACHADO DA
CONCEIÇÃO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a
recorrente é portadora de Espondilodiscoartrose Lombar Multissegmentar e
Pseudoabaulamento discal difuso, hipertensão arterial sistêmica, depressão e osteopenia; (ii) a
controvérsia cinge-se em saber se a deficiência  decorrente da incapacidade temporária pode
ou não ser considerada como impedimento de longo prazo para fins de concessão do LOAS;
(iii) a idade avançada (60 anos), bem como as demais peculiaridades fáticas da situação
(profissiografia, escolaridade), acarretam a autora o impedimento de concorrer em igualdade
de condições com as demais pessoas da sociedade por prazo superior a dois anos; (iv) ainda
que a autora não dependa da assistência permanente de terceiros para os cuidados básicos
consigo, o fato de não ter condições de trabalhar, aliado ao impedimento de longo prazo,
basta para caracterizar a obstrução de participação na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas; (v) a perícia não respondeu de forma escorreita os quesitos
apresentados

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder benefício de prestação
continuada NB 87/703.705.800-0 desde 22/5/2018.

O requerimento administrativo de benefício de amparo a pessoa portadora de deficiência NB
87/703.705.800-0, formulado em 22/5/2018, foi indeferido por não atender às exigências
legais de deficiência para acesso ao BPC-LOAS (evento 1, PROCADM3).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa
com deficiência que não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011).
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A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou hérnia discal
na coluna lombar (quesitos 3, evento 13). Informou que a autora tem capacidade de cuidar
sozinha de atividades cotidianas, como alimentação, vestuário e higiene pessoa, não
possui limitação que prejudique sua convivência na sociedade e não necessita da assistência
permanente de terceiros (quesitos 6-9). Afirmou que a autora não possui aptidão para
trabalhar, pois não pode realizar esforços físicos, subir e descer escadas, ficar em pé muito
tempo (quesito 10), mas estimou que a  incapacidade não tem perspectiva de duração
pelo prazo mínimo de dois anos (quesito 15).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 19, PET1).

Para conceder benefício assistencial de prestação continuada, a legislação atual não exige
incapacidade para a vida independente. Exige apenas a existência de limitações que impeçam
o deficiente de se integrar plenamente na vida em sociedade, dificultando a convivência com
as demais pessoas. Ainda que a autora não dependa da assistência permanente de terceiros
para os cuidados básicos condigo própria, o simples fato de não ter condições de trabalhar
bastaria para caracterizar a obstrução de participação na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Nesse sentido, a Súmula nº 29 da Turma Nacional de
Uniformização enuncia que “para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993,
incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais
elementares da pessoa, mas também a que impossibilita de prover ao próprio sustento”.

Contudo, o § 10 do art. 20 da Lei nº 8.742/93, incluído pela Lei nº 12.470/2011 qualifica como
impedimento de longo prazo somente aquele que produzir efeitos pelo prazo mínimo de dois
anos. E a perita não confirmou que a incapacidade laborativa tenha perspectiva de duração
pelo prazo mínimo de dois anos (quesito 15).

A autora impugnou o laudo pericial (evento 22). Alegou que:
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A perita negou a confirmação de perspectiva de duração da incapacidade pelo prazo mínimo
de dois anos, ainda que contada desde novembro de 2017, por considerar qie a autora pode se
recuperar antes da conclusão do biênio mediante fisioterapia, acupuntura ou hidroterapia
(quesito 16).

A perita afirmou que a autora relatou dor intensa na coluna lombar, mas informou que não
identificou limitação na flexão e extensão (quesito 4). Cogitou da realização de exame
de eletroneuromiografia para avaliar comprometimento neural, "uma vez que somente pelos
exames apresentados não é possível identificar a extensão das queixas clinicas apresentadas"
(quesito 16).

A autora alegou que:

A autora, nascida em 09/10/1958, possui 60 anos. A idade da autora poderá ser relevante para
a concessão de benefício de prestação continuada apenas quando ela atingir o limite etário,
fixado por lei em 65 anos. Antes disso, é necessário comprovar deficiência física ou doença
que provoque impedimento de longo prazo. E a idade não tem influência nessa avaliação.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.
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Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista ter sido constatada pela
perícia médica judicial a incapacidade da parte autora, porém afirmou não ser de longo prazo,
uma vez que é possível a autora se recuperar antes de dois anos mediante fisioterapia,
acupuntura ou hidroterapia.

Embora a autora tenha trazido laudos particulares que atestem sua incapacidade, não restou
comprovada a incapacidade de longo prazo, exigida para a concessão do LOAS.

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000386727v11 e do código CRC cfe646c3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:41
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RECURSO CÍVEL Nº 5000300-44.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE PROPICIO DOS SANTOS (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE
AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE.
CONFIGURADA. MANTEM SENTENÇA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i)
não restou comprovada a hipossuficiência econômica do grupo familiar da autora; (ii) consta
no CadÚnico que a renda familiar per capta do grupo familiar é de R$440,00; (iii) a renda
subdeclarada por parte da esposa do autor teve o condão de conformar o requisito
socioeconômico com o parâmetro mais adequado à concessão do benefício; (iv) as fotos da
residência da autora demonstram que não restou configurado o estado de miséria.

2 - Segue o teor da sentença:

Do caso concreto

O autor é deficiente, conforme se infere do Evento 29, LAUDO1.

O requisito social também foi preenchido.

Com efeito, a renda do grupo familiar é extremamente baixa e incerta, tendo em vista que
advém do trabalho de vendedor ambulante da esposa do autor.

A certidão de verificação domiciliar é suficiente para o reconhecimento da miserabilidade, em
especial pelas fotos juntadas que denotam a precariedade da moradia do grupo familiar.

Diante das circunstâncias narradas na certidão social, bem como as fotos anexas a ele,
entendo que restou demonstrado que a família da requerente encontra-se em uma situação de
desamparo social e material que enseja sim a intervenção do Poder Público, mediante a
concessão do benefício assistencial de prestação continuada, como única forma a garantir o
seu sustento.

Do exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o benefício
assistencial previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, no valor de um salário mínimo com DIB em
17/10/2018 e DIP na presente data; e a pagar o valor entre a DIB e a DIP, excluídas as
parcelas vencidas há mais de 5 anos da data do ajuizamento, resolvendo com isso, o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
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Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no importe de 500
reais revertida à parte autora.

Condeno a parte ré no pagamento dos honorários periciais.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Publique-se. Intimem-se.

3 - O ponto constrovertido da lide é o requisito da miserabilidade, uma vez que
restou comprovada a incapacidade absoluta da parte autora que é portadora de neoplasia
maligna de próstata, com previsão indeterminada para duração do tratamento.

4 - Note-se que se trata de núcleo familiar formado pelo autor e sua esposa.
Recebem mensalmente uma cesta básica do CRAS, um complemento à essa cesta básica da
casa de apoio do Hospital Evangélico, bem como uma cesta verde (legumes e verduras) da
Prefeitura Municipal. Vivem em casa alugada, porém nunca conseguiram pagar nenhum
aluguel Segundo a descrição do oficial de Justiça, a residência é de alvenaria e mal
conservada. Sobrevivem do trabalho de ambulante da esposa do autor.

5 - Por tais razões, verifico comprovada a miserabailidade que autoriza a
concessão do benefício, conforme assentado na decisão recorrida.

6 - Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem condenação em custas pelo INSS, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/1996. Condenação em honorários devida em 10% sobre o valor da condenação (art. 55
da Lei nº 9.099/95).

8. Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000387348v3 e do código CRC 426bb98f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5000175-67.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIO DE JESUS (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMA 187. SEM IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS , em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de
benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o recorrente que (i) na contestação o
INSS havia pedido a avaliação socioeconômica do autor, solicitando esclarecimento
específico da relação entre o autor e José Wenceslau Cezana (em nome de qual está o
endereço de correspondência do autor); (ii) a avaliação não foi realizada tendo sido ofendida a
ampla defesa do INSS; (iii) Na DER, o autor residia co Flávio Gomes de Souza - de acordo
com o cadastro único do Bolsa Família - que recebeu um salário de R$1075,81 naquele mês e
ano; (iv) caso a sentença seja mantida, que o benefício de prestação continuada seja
concedido somente a partir da citação. 

2. A sentença julgou procedente o pedido com base no Tema 187 da TNU, vejamos: 

Quanto ao requerimento de esclarecimento acerca da relação de parentesco do autor com José
Wenceslau Cezana, a avaliação socioeconômica corresponde à já realizada pelo INSS no
processo administrativo, enquadrando-se, portanto, apresente demanda nos termos do Tema
187 da TNU, vejamos:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016
(Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento do Benefício da Prestação Continuada
pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é desnecessária a
produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação
específica e fundamentada da autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior
a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os requerimentos
administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento pelo INSS do Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de
não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da prova da
miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde
que inexista impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não
tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo” (grifo
nosso).

Desta forma, o autor faz jus ao benefício de amparo social desde 29/08/2017 (data do
requerimento administrativo).
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3. Em contestação, o INSS requereu, de forma específica, a realização de avaliação
socioeconômica nos seguintes termos:

"Deverá ser feita a avaliação socioeconômica, com esclarecimento específico da relação de
parentesco entre o autor e José Wenceslau Cezana, em nome de quem está o endereço de
correspondênciad o autor. "

Tal requerimento foi reiterado no Recurso Inominado: 

DA OFENSA À AMPLA DEFESA: 

Na contestação este Instituto havia pedido a realização de avaliação socioeconômica, nesses
termos:  

Todavia, aquela avaliação não foi realizada, e o juízo preferiu sentenciar, o que ofendeu a
ampla defesa do INSS. Por isto, espera-se a anulação da sentença, para que a prova pedida
aconteça. 

DA RENDA NÃO DECLARADA: 

Na DER, em agosto de 2017, o autor residia com Flávio Gomes de Souza, de acordo com o
Cadastro Único do Bolsa Família, contido no processo administrativo juntado. 

E aquele, de acordo com o CNIS agora juntado, recebeu um salário de R$ 1.075,81, naquele
mês e ano. 

Tendo em vista a má-fé do autor ao omitir, no pedido administrativo de benefício de prestação
continuada, a renda de Flávio, este Instituto requer a reforma da sentença para afastar o
direito ao benefício da LOAS. 

Sucessivamente, que este seja concedido somente a partir da citação, e não na DER, tendo em
vista a omissão na declaração do autor, no PA

 

Enfim, na contestação houve "impugnação específica e fundamentada da autarquia
previdenciária", ainda que de forma bastente sintética.

Com efeito, visto que o INSS apontou concretamente o nome da pessoa com quem o autor
residiria e pleiteou fosse esclarecida a eventual relação de parentesco entre o autor e tal
pessoa, depreende-se que o INSS desceu a pormenor relativo ao caso concreto.

Logo, houve cerceamento de defesa.

4 - Nessas condições, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem a origem
para que seja realizada a perícia socioeconômica, a fim de se esclarecer a relação de
parentesco entre o autor e  José Wenceslau Cezana.

5 - Conclusão.
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Revogo a tutela deferida. Intime-se a APS-DJ. 

Sem custas e sem condenação em verbas sucumbenciais, nos temros do art. 55, da Lei nº
9.099/95.

7 - Pelo exposto voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS  para
ANULAR a sentença, a fim de que seja realizada a perícia social.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000404321v12 e do código CRC 36153f3a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000237-19.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: THIAGO ZUZA PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE.
ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por THIAGO ZUZA PEREIRA em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação
continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a deficiência do autor
restou comprovada pelo médico perito; (ii) o recorrente sendo incapacitado de trabalhar não
tem condições de arcar com suas despesas (iii) a renda do grupo familiar no valor de
R$2.145,00 advém da genitora do Autor, e o núcleo familiar possui despesas com rmédios,
luz, água, alimentação diferenciada por parte do autor, fisioteraía, exames periódicos; (iii) a
aposentadoria por invalidez que a mãe do autor recebe épelo fato de possuir limitações físicas.

2. Eis o teor da sentença:

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95, aplicável por força do artigo
1º da Lei 10.259/2001.

A concessão do benefício de assistência social previsto no art. 203, V, da Constituição da
República, no valor de um salário mínimo por mês, a legislação de regência impõe a
necessidade da satisfação de dois requisitos. O primeiro em forma alternativa: deficiência que
importe em impedimento por longo prazo ou, então, idade mínima de 65 anos. O segundo se
traduz na impossibilidade de a pessoa pleiteante prover sua manutenção ou tê-la provida por
sua família.

A partir do julgamento dos REs 567.985/MT e 580.963/PR, foi declarada, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 e art. 34, parágrafo único, da Lei
n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), extraindo-se dos aludidos julgados as
seguintes conclusões:

a) art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93: o critério da renda per capita inferior a ¼ do salário
mínimo mostra-se defasado e inadequado para aferir a miserabilidade das famílias, estando o
juiz livre para se valer de outros parâmetros quanto ao requisito socioeconômico no caso
concreto;

b) art. 34, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): viola o princípio da
isonomia ao permitir a exclusão do benefício assistencial ao idoso do cômputo da renda
familiar per capita para a concessão de benefício dessa espécie (LOAS idoso) e não admitir
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tal exclusão em relação a benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência ou a
benefícios previdenciários (nos dizeres do relator, Min. Gilmar Mendes, extraídos do
Informativo 702 do STF, foi “violado o princípio da isonomia”, pois “abrira-se exceção para
o recebimento de dois benefícios assistenciais de idoso, mas não permitira a percepção
conjunta de benefício de idoso com o de deficiente ou de qualquer outro previdenciário”,
arrematando que “o legislador incorrera em equívoco, pois, em situação absolutamente
idêntica, deveria ser possível a exclusão do cômputo do benefício, independentemente de sua
origem”).

Do caso concreto

O autor é deficiente, conforme se infere do Evento 23, LAUDO1.

Ocorre que neste momento não há enquadramento no requisito social da LOAS.

Com efeito, o grupo familiar é formado por duas pessoas, sendo que a renda superior a 2 mil
reais não é auferida por idoso. Apesar de simples, a moradia não indica por si só a condição
de miserabilidade.

Sendo assim, neste momento não há direito ao benefício pleiteado.

Do exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Publique-se. Intimem-se.

 

3. A controvérsia recursal gira em torno do requisito da miserabilidade.

5. A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
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engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. Conforme se verifica na certidão do oficial de justiça (Evento 20), o grupo familiar do autor
é composto pelo autor, sua mãe e seu irmão. A renda advem da aposentadoria por invalidez de
sua mãe no valor de R$ 2.145,00.  Residem em casa própria, adquirida com recursos advindos
de indenização trabalhistal. Pelo laudo fotográfico, verifica-se que a casa é de alvenaria, com
piso revestido de cerâmica e mobiliário simples. Não há situação de vulnerabilidade social.

7.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.
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9.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381623v7 e do código CRC 7fe2af6e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5001068-70.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IARA SILVA MARQUES (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
DEFICIENTE. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO
PROVIDO. 

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega, de
modo geral, que "conforme será demonstrado, apesar das patologias apresentadas, a perícia
do INSS entendeu que a Autora não preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 20 §§ 2 e
10 da Lei nº 8.742/1993. Em que pese o respeito e admiração pelo Ilustre Magistrado
prolator da sentença, é fato que o Juiz, para afastar a prova técnica feita pelo INSS, deve
basear-se em provas robustas, o que não ocorreu nos autos, uma vez que sentença baseou-se
apenas na visão do Magistrado em relação à situação da autora." .

2. Eis o teor da sentença:

Realizada a verificação social por oficial de justiça concluiu-se que: a autora reside sozinha
com sua filha em imóvel próprio e que tem outro filho que é casado e não reside no local.

O INSS requer a realização de perícia judicial, bem como salienta o fato de a casa da autora
não demonstrar miserabilidade, e questiona de onde a autora auferiu renda nos últimos anos,
já que o último trabalho da autora foi em 2003 como auxiliar de serviços gerais.

Pois bem, a situação fática demonstra a incapacidade de longa duração de plano, pois, duas
amputações aos 54 anos de idade, ainda o descontrole da diabetes e a limitação alimentar,
revelam que estamos diante de uma pessoa especial.

É certo que a situação chegou ao ponto da mutilação, porque não houve o controle adequado
por 15 anos, o que culminou com a insuficiência periférica. Logo, independente da perícia do
INSS, eu, Estado-Juiz, não tenho como fechar os olhos para a incapacitação, caso assim não
seja, qual serviço poderá exercer a autora aos 54 anos, tendo o pé esquerdo mutilado, o que
demanda desequilíbrio no caminhar, e uma perna amputada. Sendo certo, que só os
amputados é que sabem a dificuldade de se adaptar as próteses, quando mais cedidas pelo
Poder público.

De outro lado, existe a renda da filha, a qual requer cuidados especiais e durante muito tempo,
a meu sentir desde 2003, último emprego da autora, tenha sido a renda familiar junto com a
ajuda descompromissada dos irmãos, conforme relato em perícia social, o que justifica a
casinha humilde e bem arrumada.
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Contudo, a partir de 2015, pelos laudos apresentados pela autora e diversas cirurgias
realizadas, percebe-se o descontrole da doença, o que culminou com a amputação em 02/2017.

E qual o quadro real da pessoa diabética de difícil controle, o primeiro e mais importante fator
é a limitação alimentar, o que remete o diabético a um repertório caro de insumos de modo a
manter a insulina inalterada; o segundo é o remédio, que, no caso da autora, não é fornecido
pelo SUS; por fim, se não fosse a mutilação até se poderia pensar em capacidade, mas a perda
de membro inferior, a meu sentir, por si só, principalmente, no sexo feminino, já é
incapacitante, somando-se ao fato de possuir 54 anos.

Com relação ao recebimento pela filha de um BPC, este, também, não é impedimento, pois,
aplicando-se por analogia o art. 34 da lei 10741/03, a renda da autora é considerada nula.

Tipo Acórdão Número 2006.00.80371-8 Classe RESP - RECURSO ESPECIAL –
841060 Relator(a) MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Origem STJ - SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Órgão julgador SEXTA TURMA Data 12/06/2007 Data da
publicação 25/06/2007 Fonte da publicação DJ DATA:25/06/2007 PG:00319 ..DTPB:

Ementa

..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.
ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO RECEBIDO
POR PARENTE DO AUTOR. CÔMPUTO DO VALOR PARA VERIFICAÇÃO DE
MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 34 DA LEI Nº 10.741/2003.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AO BPC. ART. 20, § 3º, DA LEI Nº 8.742/93.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE POR OUTROS MEIOS.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O benefício de prestação
continuada é uma garantia constitucional, de caráter assistencial, previsto no art. 203,
inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93, que
consiste no pagamento de um salário mínimo mensal aos portadores de deficiência
ou idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de
tê-la provida pelo núcleo familiar. 2. O art. 34 da Lei nº 10.741/2003 veda o cômputo do
valor do benefício de prestação continuada percebido por qualquer membro da família
no cálculo da renda per capita mensal. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal
consolidou o entendimento de que o critério de aferição da renda mensal previsto no §
3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um quantum
considerado insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de deficiência ou idosa,
não impedindo, contudo, que o julgador faça uso de outros elementos probatórios, desde
que aptos a comprovar a condição de miserabilidade da parte e de sua família. 4.
Recurso especial a que se dá provimento. ..EMEN:

 

Para os fins do art. 20, § 1º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.435/2011, o
conceito de família compreende o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles,
a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Os netos não integram o grupo familiar. Assim,
no presente caso, o grupo familiar deve ser considerado composto por duas pessoas: a autora
e a filha.

Assim, com a exclusão do valor da aposentadoria da companheira, a renda familiar deve ser
considerada nula. A parte autora faz jus, portanto, ao benefício assistencial de prestação
continuada.

Dispositivo:
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, condenando o INSS a:

a) conceder o benefício de amparo social ao deficiente desde a data do requerimento
administrativo;

b) pagar as parcelas atrasadas entre a DIB e a implantação do benefício, observando os
créditos porventura gerados até a data da efetiva expedição do RPV.

Fica a parte autora advertida, contudo, que, em caso de reforma da sentença, poderá ser
compelida à devolução das parcelas recebidas por força da antecipação de tutela, conforme
tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU), no Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n. 5000711-91.2013.4.04.7120, vinculado ao tema
representativo n. 123: "Os valores recebidos de boa-fé por força de antecipação de tutela, em
se tratando de decisão de primeiro grau reformada em segundo grau, devem ser devolvidos,
nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema/Repetitivo 692
e PET 10.996/SC)".

Sobre os valores atrasados (já compensados) deverão incidir correção monetária (a contar da
data em que deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora (desde a citação). Os juros
moratórios até a expedição do precatório ou RPV devem ser calculados com base no índice
de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/2009). A correção monetária deve seguir a variação do INPC. Com efeito, ao julgar o
RE 870.947/SE na sessão de 20.09.2017 (tema 810, com repercussão geral), o STF fixou a
inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na parte que determina a remuneração da
poupança como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda. Por sua
vez, no bojo de três recursos especiais afetados ao tema 905 dos repetitivos, a 1ª Seção do STJ
definiu, em julgamento realizado em 22.02.2018, a seguinte tese a respeito de condenações
judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Os elementos probatórios levados em conta na fundamentação e a natureza alimentar do
benefício demonstram a presença dos requisitos fático-jurídicos necessários à tutela provisória
pleiteada (art. 300, CPC), motivo pelo qual defiro o pedido de tutela de urgência, para
determinar ao INSS o imediato cumprimento da obrigação de fazer ordenada acima
(implantação do LOAS).

...

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 397



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 398/416

5001068-70.2019.4.02.5001 500000384241 .V6 JES15119© JES7027

Com a comprovação do depósito do RPV, bem como da intimação da parte autora para
levantamento dos referidos valores, arquivem-se os autos, dando baixa. Do contrário, venham-
me os autos conclusos.

3. Extrai-se do mandado de verificação (Evento 12) que o núcleo familiar da autora é
composto por ela e sua filha Naiara Marques Vieira - 31 anos, que recebe benefício
assistencial a pessoa portadora de deficiência desde 1997 (Evento 16 - Cont 2). A autora ainda
possui mais um filho que não mora com ela.

4. A sentença desconsiderou o Benefício de Prestação Continuada recebido pela filha da parte
autora no valor de um salário mínimo, entendendo que, por analogia não deveria ser
computada para fins de cálculo da renda familiar per capita, conforme dispõe ao RT. 34, §
único da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Com isso, reconheceu a miserabilidade do
autor no período que aqui se discute.

5. Entretanto, entendo que para se afastar a miserabilidade há necessidade de se verificar
outros aspectos que não seja apenas o fator renda, como por exemplo,  avaliar o contexto
social e econômico da parte autora para se concluir que, de fato, existe a hipossuficiência.
Não se trata de uma presunção absoluta, mas sim, relativa. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. CRITÉRIO DA RENDA PER CAPITA
INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF – ART. 194, INC. II. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou
provimento ao recurso da parte autora, mantendo pelos seus próprios fundamentos a sentença
de improcedência do pedido de benefício assistencial ao deficiente, fundada na ausência da
miserabilidade.

[...]

8. No caso em apreço observa-se dos julgados paradigmas que todos eles afastaram a renda
de membro idoso do grupo familiar, no valor de um salário mínimo, independentemente da
natureza do benefício, pela aplicação do art. 34 do Estatuto do Idoso. O acórdão recorrido
não fez nenhuma menção à exclusão ou não da renda do marido (idoso) da recorrente, no
entanto, da sua fundamentação é possível extrair fortes argumentos no sentido de que a
situação do grupo familiar em questão não era de miserabilidade, de forma a autorizar a
concessão do benefício almejado. Destaco o seguinte trecho, in verbis: “...Ocorre que a
verificação social não demonstra a carência exigida para a concessão do benefício postulado.
Conforme auto de constatação ficou claro que não está presente o requisito necessidade, ao
contrário, a autora vive em razoáveis condições em casa própria e guarnecida com o mínimo
para o seu conforto. Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência social
–informada pelos princípios da universalização dos direitos sociais, do respeito à dignidade
do cidadão e à sua autonomia (Art. 4º da Lei nº 8.742/93) – e, portanto, o critério a ser
adotado para aferir o requisito econômico é o da efetiva necessidade do auxílio, que,
invariavelmente, deve ser estimado no caso concreto, ainda que o valor líquido da renda per
capita do grupo seja superior ao fixado na Lei Orgânica da Assistência Social.”
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6. Considerando o laudo fotográfico e as informações do oficial de justiça (Evento 16),
verifico que se trata de uma residência simples, porém, não miserável. É possível verificar
que a residência é toda revestida de cerâmica, assim como cozinha e banheiro. Móveis
e eletrodomésticos encontram-se em bom estado de conservação, havendo inclusive  TV de
LCD e fogão de seis bocas. Não há, pelo teor do relatório fotográfico, objetivamente, uma
situação de miserabilidade.

7.  Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

 Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

10.   Pelo exposto voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384241v6 e do código CRC 018cbbe4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:35
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RECURSO CÍVEL Nº 5000926-88.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE
AMPARO SOCIAL. MISERABILIDADE. NÃO CONFIGURADA.
REFORMA SENTENÇA.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido, para
conceder ao autor o benefício de prestação continuada . O INSS alega que a sentença deve ser
reformada haja vista que (i) o autor mora com sua genitora - que recebe pensão por morte no
valor de um salário mínimo, e seu irmão - que possui renda de R$1000,00 (mil reais) pela
atividade laboral que desempenha; (ii) se o autor pode recorrer ao auxílio de seus familiares,
deve-se considerar que o autor possui sim meios de prover sua subsistência; (iii) as imagens
fotográfica demonstram um lar humilde (casa própria) mas que não pode ser considerado em
situação de miserabilidade.

2 - Segue o teor da sentença:

GERALDO FERREIRA DA SILVA ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício de amparo
social ao idoso.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Sem questões processuais. Passo ao exame do mérito.

A parte autora pretende a concessão de benefício de natureza assistencial, que possui
fundamento legal no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

Para a concessão de tal benefício, comumente denominado LOAS, faz-se necessária a
comprovação de ser o indivíduo incapaz de prover a própria manutenção e de tê-lo provido
pela família.

De acordo com o artigo 20 do supracitado dispositivo legal, dois grupos de pessoas são
considerados inaptos a proverem a própria mantença: a) os portadores de deficiência que,
devido a ela, tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; b) os idosos,
estes considerados os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, haja vista o disposto no artigo
34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).
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O deferimento do benefício assistencial em questão depende também de existir nos autos
comprovação de que os membros do grupo familiar da parte autora sejam impossibilitados
materialmente de prover o seu sustento.

Para melhor compreensão do tema, é de ser esclarecido que a Lei nº 8.742/93 traçou o
conceito próprio de família (art. 20, § 1º), sendo esta composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.

De acordo com a Lei instituidora do LOAS, a família é incapaz de prover o sustento da parte
demandante quando sua renda mensal per capita for inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo.

Entretanto, a jurisprudência nacional tem vislumbrado essa renda mensal como um limite
mínimo; um patamar que delimita, invariavelmente, a condição de miserabilidade da parte
demandante.

Neste diapasão, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR
OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR
FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. FATOS NARRADOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS PERMITEM CONCLUIR PELA MISERABILIDADE DO BENEFÍCIÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.
PRECEDENTES DO STJ. 1.   Nos termos do art. 20 da Lei 8.742/93, alterado pela Lei
9.720/98, será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras
de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua
renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 2.   Entretanto, o STJ
já pacificou o entendimento de que o critério de aferição da renda mensal previsto no § 3o.
do art. 20 da Lei 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um quantum considerado
insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de deficiência ou idosa, não impedindo,
contudo, que o julgador faça uso de outros elementos probatórios, desde que aptos a
comprovar a condição de miserabilidade da parte e de sua família (REsp 841.060/SP, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU  25.06.2007). 3. No presente caso,
conforme analisado pela sentença, a beneficiária preencheu os requisitos legais, tendo logrado
comprovar sua condição de miserabilidade por outros meios de prova, motivo pelo qual faz jus
à concessão do benefício assistencial pleiteado. 4.   Não há que se falar em violação à Súmula
7/STJ, uma vez que a decisão embargada não reexaminou o conjunto fático-probatório dos
autos, tendo adotado os fatos tais como delineados pelas instâncias ordinárias. 5.   Agravo
Regimental do INSS desprovido. (AgRg no Ag 1056934/SP, Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 27/04/2009)

Portanto, o que determina a possibilidade de concessão do benefício assistencial é a condição
de miserabilidade do pretendente; pouco importa se a renda per capita mensal é superior a 1/4
do salário mínimo, pois o que decidirá a favor da concessão da prestação é a demonstração
da ausência de condições mínimas de sobrevivência, a impor a atuação positiva do Estado.

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise do caso
concreto.
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O primeiro requisito, qual seja, ser a parte autora maior de 65 (sessenta e cinco) anos, está
preenchido. Isto porque, conforme documento 3, evento 1, é possível visualizar que a parte
autora está, atualmente, com 66 (sessenta e seis) anos, visto que nasceu em 24/04/1953.

Acerca da suposta condição de hipossuficiência da autora e de seu núcleo familiar, vejamos.

Conforme se verifica no laudo social, documento 10, evento 26, o núcleo familiar atualmente é
formado pelo autor, seu irmão e sua genitora, no entanto, à época do requerimento
administrativo (20/06/2018) era composto pelo autor e sua genitora.     

A renda familiar durante o referido período, era formada somente pela pensão por morte de
trabalhador rural, no valor de um salário mínimo, recebido pela genitora do autor. Cabendo
ressaltar que, acerca deste benefício previdenciário, entende-se que não será computado para
fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere ao LOAS, conforme dispõe o art. 34
§ único da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover
sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1
(um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput
não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a
Loas.

Não obstante, o TRF da primeira região, já proferiu o seu entendimento sobre esse temário em
decisão. Vejamos o julgado:

ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL.             REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS LEGAIS. IDADE SUPERIOR
A 65 ANOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa
com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per
capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do
membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o
legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de miserabilidade.
Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. Outro benefício assistencial ou
previdenciário, de até um salário-mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de
valor mínimo paga à pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados para fins de
renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a pessoa do cômputo para
aferição do requisito (PEDILEF 200870950021545, JUIZ FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ
MUNIZ, TNU - Turma Nacional de Uniformização, DJ 15/09/2009). 4. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 4374/PE sinalizou compreensão no sentido
de que o critério de renda per capita de ¼ do salário mínimo não é mais aplicável, motivo pelo
qual a miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias concretas do caso
analisado. 5. A perícia médica, de fls. 60/66, constatou a incapacidade parcial permanente da
autora (Portadora de discopatia degenerativa). Afirma o Perito que a autora encontra
incapacitada para o trabalho, pra as atividades que anteriormente exercia, item 11, fl. 65. 6. O
Estudo social (fls. 85/88) demonstrou que a autora reside com um filho de oito anos. A renda
da família advém do Benefício que percebe, no valor de um salário mínimo, por meio de
antecipação de tutela.. Miserabilidade constatada. 7. DIB: citação. 8. Atrasados: correção
monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal. 9. Apelação do INSS desprovida e remessa oficial parcialmente
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provida, item 8.
(AC 00009353520144019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 -
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:10/03/2016 PAGINA:.

Atualmente, a renda familiar é composta pela pensão por morte de trabalhador rural recebida
pela genitora, no valor de um salário mínimo, mais o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
recebidos pelo irmão em seu trabalho informal, conforme laudo social (documento 10, evento
26).

No que tange às despesas mensais, conforme previsto também na emenda à inicial, estas são
as seguintes:

“Energia R$ 72,08; telefone R$ 41,03; água R$ 42,41; IPTU R$ 41,87; internet R$ 59,90;
supermercado R$ 700,00 (sem comprovação); gás R$ 65,00 (sem comprovação). Quanto aos
gastos de saúde eventualmente pagam despesas médicas e exames, na maioria das vezes são
atendidos pela rede pública. Medicações compradas: R$ 56,00 Selozok, R$ 12,00 Furosemida,
R$ 24,00 Somalgim, R$18,00 Digoxina R$18,00 Espironolactona. (não dispunham de notas
para comprovar)”.

Isto posto, analisando-se as despesas mensais do grupo familiar, possível chegar ao resultado
final de R$ 1.150,29 (um mil, cento e cinquenta reais e vinte e nove reais), ou seja, a renda
mensal do grupo familiar de R$1.000,00 (um mil reais), já que o benefício de pensão por
morte recebido pela genitora não entra no computo da renda,  está totalmente
comprometida, condições em que se torna nítida a situação de miserabilidade da parte autora,
visto que não pode arcar com o básico para uma vida digna.

Somado isto, analisando o laudo social, em especial o item “g) informações complementares”,
a perita relatou o seguinte:

“Geraldo relatou que trabalhou na roça por anos sem contribuição previdenciária e após
adoecer não conseguiu trabalhar necessitando vir para cidade residir com a mãe e o irmão. O
referido tem problema grave de coluna e no braço. Geraldo e a idosa tem vida independente
dentro de casa, contudo necessitam do suporte do irmão para outras atividades como exames e
consultas. A parte autora é iletrada, assim como a mãe idosa. O irmão Valdeir estudou até a
quarta série”.

Desta forma, presentes ambos os requisitos, o autor faz jus ao benefício de amparo social
desde 20/06/2018 (data do requerimento administrativo).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a estabelecer o
benefício de amparo assistencial ao deficiente ao autor, com DIB em 20/06/2018 e DIP na
presente data. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o INSS a pagar à parte autora a quantia vencida desde 20/06/2018, respeitada a
prescrição quinquenal.

...

P.R.I.
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3 – O ponto controvertido do presente recurso é o requisito da miserabilidade
que, alega o INSS, não restar comprovada nos presentes autos.

4 – A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações
de miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados
de acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

5 - Não obstante a condição de idoso, o contexto probatório não demonstra que
o autor viva em condição de miserabilidade próprio do LOAS, embora tenha uma vida
simples, como se verifica pelo laudo fotográfico.

6 - A sentença desconsiderou a aposentadoria recebida por sua mãe idosa no
valor de um salário mínimo, entendendo que não deveria ser computada para fins de cálculo
da renda familiar per capita, conforme dispõe ao RT. 34, § único da Lei 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso). Com isso, reconheceu a miserabilidade do autor.

7. Entretanto, entendo que para se afastar a miserabilidade há necessidade de se
verificar outros aspectos que não seja apenas o fator renda, como por exemplo,  avaliar o
contexto social e econômico da parte autora para se concluir que, de fato, existe a
hipossuficiência. Não se trata de uma presunção absoluta, mas sim, relativa. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. CRITÉRIO DA RENDA PER CAPITA
INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF – ART. 194, INC. II. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou
provimento ao recurso da parte autora, mantendo pelos seus próprios fundamentos a sentença
de improcedência do pedido de benefício assistencial ao deficiente, fundada na ausência da
miserabilidade.

[...]

8. No caso em apreço observa-se dos julgados paradigmas que todos eles afastaram a renda
de membro idoso do grupo familiar, no valor de um salário mínimo, independentemente da
natureza do benefício, pela aplicação do art. 34 do Estatuto do Idoso. O acórdão recorrido
não fez nenhuma menção à exclusão ou não da renda do marido (idoso) da recorrente, no
entanto, da sua fundamentação é possível extrair fortes argumentos no sentido de que a
situação do grupo familiar em questão não era de miserabilidade, de forma a autorizar a
concessão do benefício almejado. Destaco o seguinte trecho, in verbis: “...Ocorre que a
verificação social não demonstra a carência exigida para a concessão do benefício postulado.
Conforme auto de constatação ficou claro que não está presente o requisito necessidade, ao
contrário, a autora vive em razoáveis condições em casa própria e guarnecida com o mínimo
para o seu conforto. Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência social
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–informada pelos princípios da universalização dos direitos sociais, do respeito à dignidade
do cidadão e à sua autonomia (Art. 4º da Lei nº 8.742/93) – e, portanto, o critério a ser
adotado para aferir o requisito econômico é o da efetiva necessidade do auxílio, que,
invariavelmente, deve ser estimado no caso concreto, ainda que o valor líquido da renda per
capita do grupo seja superior ao fixado na Lei Orgânica da Assistência Social.”

Portanto, analisando o Relatório Social - Evento 26, verifico que a família é composta por três
pessoas: o autor, sua mãe e seu irmão. A renda familiar é proveniente da aposentadoria de sua
mãe no valor de um salário mínimo e R$ 1000,00 (mil reais) oriundos do trabalho informal
realizado por seu irmão. Nota-se que a renda gira em torno de R$ 2.000,00 para um grupo
familiar de três pessoas. 

A casa é própria, de alvenaria, laje e piso de cerâmica e possui 03 quartos, 01 sala, 01
cozinha, 01 copa e 01 banheiro. A casa possui mobiliário simples. A casa possui energia
elétrica, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo seis vezes por semana.  

Nessa linha, objetivamente, não vislumbro condição de miserabilidade que viabiliza a
concessão do benefício assistencial.

Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

8 - Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO do INSS, para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377250v7 e do código CRC a433325b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:34
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 398



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 406/416

5000926-88.2018.4.02.5005 500000377250 .V7 JES15119© JES7027

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 398



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 407/416

5019988-29.2018.4.02.5001 500000376833 .V7 JES15119© JES15119

RECURSO CÍVEL Nº 5019988-29.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA MARGARIDA COSWOSCK DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA MARGARIDA COSWOSCK DE
SOUZA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) não houve
perícia social, apenas o cumprimento do mandado de verificação (Evento 18) que anexou
fotos da residência da autora; (ii) quanto ao requisito da miserabilidade, ficou consignado nos
autos apenas as informações apresentadas na inicial; (iii) o INSS não trouxe nenhuma prova
ou fundamento que desconstituísse a miserabilidade deflagrada; (iv) o grupo familiar possui
gastos elevados com medicação; (v) as filhas do casal não estão compreendidas no núcleo
familiar, portanto não devem ter a renda considerada para fins de apuração do critério de
miserabilidade; (vi) a renda do  cônjuge da autora, no valor de um salário mínimo, deve ser
desconsiderada para fins de apuração da renda per capita familiar. 

2. Eis o teor da sentença:

Pretende a parte autora o BPC – LOAS pelo critério idade argumentando que requereu o
benefício 10/11/2016, o qual fora indeferido.

De outro lado, afirma que reside com seu esposo Aposentado, o qual recebe a base de 01
salário mínimo por mês.

Consultado o CNIS da parte autora, resta claro que nunca contribuiu para o INSS, sempre
sobreviveu da renda do marido e criou seus filhos através da renda do esposo, vejamos:

Argumenta que a renda do esposo não pode ser levada em consideração por analogia ao art.
34 do Estatuto do Idoso, que faz referência a renda zero para o idoso que já for agraciado com
LOAS.
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Esquece-se o ilustre advogado que a aplicação por analogia do at. 34 acima referenciado aos
aposentados tem que levar em consideração os demais requisitos, pois, a mens legis do art. 34
é que a miserabilidade é presumida para os casos de LOAS. No caso de aposentados, mesmo
que por 01 salário mínimo, a meu sentir, a questão tem que ser vista cum grano sallis, em
resumo as condições reais de vida e habitação do casal.

Primeiro ponto interessante é que o casal possui duas filhas, uma casada e suspostamente “do
lar” e outra separada, empregada e renda acima mínimo legal. Tudo bem que não fazem parte
do núcleo familiar, mas segundo a lei Civil têm deveres para com seus pais.

Feita a verificação por oficial de justiça, certificou-se que a autora mora sozinha com seu
esposo em imóvel supostamente cedido, o que não foi comprovado.

Existe uma loja no imóvel, a qual parece um bazar, vejamos:
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Visualizando as fotos da residência, constato residência simples, porém montada e
demonstrando condições de habitalidade.

Afora a questão da residência modesta se mostrar em condições de vivência, a autora possui
02 filhos, que têm o dever de lhe prestar assistência não só material, dever esse primário,
ficando a encargo do Estado o dever secundário.

Nos termos acima a aplicação por analogia do art. 34 da 10741/2003 não tem cabimento,
pois, a autora reside com o esposo, possui 02 filhas, o que diante do caso concreto, a meu
sentir, impede a concessão, não se podendo afastar o critério legal, renda per capta abaixo
de ¼ do salário mínimo.

Os requisitos necessários à concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)
encontram-se traçados na Lei nº 8.742/93 que trata da organização da Assistência Social, em
seu art. 20, sendo eles: ser pessoa idosa (mais de sessenta e cinco anos) ou portadora de
deficiência com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, bem como
possuir renda familiar per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.

Ressalte-se que a atual jurisprudência superou o critério meramente formal de renda per
capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Tem-se considerado mais equânime aferir
o contexto real da família, sem, no entanto, abandonar completamente o marco de ¼ (um
quarto), o qual será referência objetiva até que o legislador traga outro critério.

Vale chamar a atenção para o fato de que o próprio STF, muito embora tenha declarado
inconstitucional, sem a declaração de nulidade, o artigo 20, § 3º, da LOAS, manteve a
vigência do dispositivo. Significa dizer que não deve considerar mais exclusivamente o critério
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objetivo, mas sim que esse critério deve ser ponderado com as circunstâncias apuradas no
caso concreto.

No entanto, apesar de permitida a flexibilização do quesito financeiro, esta não pode ser
realizada indiscriminadamente, sem a ponderação das características da Assistência Social no
direito pátrio, a qual, por não ter contrapartida contributiva como ocorre com a Previdência
Social, só deve funcionar em situações de real e inquestionável necessidade, sob pena de
ameaça à sustentabilidade financeira do sistema de proteção social.

Não é por outra razão que tradicionalmente o dever do Estado de prestar assistência é
subsidiário ao dever de sustento da família. Isso está expressamente previsto em nosso Código
Civil e no dispositivo constitucional que prevê o benefício assistencial à “pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família” (artigo 203, V, CF/88).

Como se vê, o sistema de proteção social brasileiro coloca o Estado como garantidor da
dignidade das pessoas especialmente vulneráveis (idosos e pessoas com deficiência) se e tão
somente se a família não tiver condições de sustentar seus membros.

Tomando por base os entendimentos supra e os transportando para o caso em questão, é
possível verificar que não há o preenchimento do critério objetivo, uma vez que o núcleo
familiar aufere 1 salário mínimo, não paga aluguel e possui duas filhas maiores.

Desta forma, resta evidente que a renda per capita ultrapassa a razão mensal de ¼ (um
quarto) do salário mínimo, permitindo o sustento mínimo da família.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Em sendo apresentado recurso inominado no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da
presente sentença, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no
prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os autos à
Turma Recursal.

Se não houver recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença,
certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3.  A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 399



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 411/416

5019988-29.2018.4.02.5001 500000376833 .V7 JES15119© JES15119

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. Note-se pela certidão de verificação do oficial de justiça que a recorrente mora em casa
cedida por terceiros, embora não haja comprovação nos autos. A casa é de boa habitabilidade,
com piso revestido de cerâmica e paredes com boa preservação. Os quartos possuem "cama
box" e armários em bom estado. 
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7. Conclui-se que não há miserabilidade no presente caso. A autora e seu esposo vivem em
condições simples, mas o contexto dos autos revela que não há situação de miserabilidade. 

8.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

10.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376833v7 e do código CRC 49a9d4dc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:42
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RECURSO CÍVEL Nº 5013085-41.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PAULO EDSON FIDELIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ART. 41-A DA LEI
8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado inteposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o
pedido de revisão de benefício previdenciário ao argumento de que o INSS teria usado índices
que não preservam seu valor real, como determina a Constituição da República de 1988
(CRFB/88). Alega o recorrente a inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei 8.213/91.

O recorrente alega o que segue:

A lide encontra-se delimitada no comando disposto no art. 201, § 4º, da Constituição Federal.
De início, e por cautela, resta absolutamente esclarecido que não está a pretensão do Autor
consubstanciada na indexação dos benefícios previdenciários através do salário mínimo.
Assim, determina o dispositivo citado:

...

Ao observar o efetivo modelo de vida da pessoa idosa, o INPC não reflete o real impacto
econômico sobre o valor dos benefícios previdenciários, uma vez que os fatores considerados
observam aspectos de âmbito geral. Sabidamente, as pessoas idosas têm maiores necessidades
nos aspectos relativos à saúde e cuidados pessoais, habitação e alimentação; em outros,
necessidades menores, tal como transporte. 

Estamos diante, portanto, da INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL ou NOMOESTÁTICA,
verificada no conteúdo do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91.

Logo, que não se diga que o afastamento do INPC por parte do Magistrado resultará em
afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, haja vista que, à míngua de um índice
constitucionalmente válido, compete ao juiz, nos termos do art. 4º e 5º da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, observando a analogia, os costumes e os princípios gerais de
direito, decidir a questão atendendo, principalmente, aos fins sociais a que se dirige a lei (no
caso emergente o art. 201, § 4º da CF/88), observando às exigências do bem comum.

Neste diapasão, através de indicadores econômicos válidos, factíveis e aceitos pela
comunidade científica da área econômica brasileira, notadamente o IPC – 3i (INDÍCE DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR DA 3ª IDADE), que, se comparado ao INPC, deixa-se
registrada, inequivocamente, a defasagem do valor do benefício previdenciário percebido pelo
Autor e, principalmente, a ofensa ao Princípio da Irredutibilidade do Valor dos Benefícios
Previdenciários, que emerge da norma constitucional objeto da presente ação.

...
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Logo, aceitar a inconstitucionalidade do artigo 43-A da Lei nº 8.213/1991 e não substituir o
INPC pelo IPC-3i ou rever o valor real do benefício é aceitar que os direitos de terceira
dimensão dentro do Brasil, o qual tem o dever legal de os manter, sejam literalmente
ignorados por todas as esferas do Poder Público, em todos os seus níveis, através da conduta
de desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios.

Irredutibilidade nominal é tão somente uma irredutibilidade escrita, sem fundamento,
conteúdo ou teor, atentando-se a dignidade da pessoa humana dos aposentados e a todo o
objetivo da Constituição Federal de 1988, que traz os pilares nos quais o Poder Público e a
população se encontram, admitindo, a todos os demais Estados, que o Brasil, na entidade do
Poder Público Administrador, Legislador e Julgador, não cumpriu com o que se dispôs a fazer.

...

A sentença está assim fundamentada:

De acordo com Lei nº 11.430/2006, que deu a redação atual do artigo 41-A da Lei nº
8.213/1991, o INPC-IBGE é o índice eleito para reajustar a renda mensal dos benefícios
previdenciários. A parte autora alegou que a inflação apurada pelo INPC não corresponde à
defasagem sofrida pelos aposentados, uma vez que os fatores considerados na mensuração
daquele índice observam aspectos de âmbito geral. Argumentou que existe um índice
específico, o IPC-3i, que é mais apropriado para mensurar a evolução do custo de vida para
indivíduos com mais de 60 anos de idade, os quais correspondem à maior parte do público-
alvo da autarquia-ré. Ponderou que a União, ao legislar sobre o índice aplicável ao reajuste
dos aposentados, deveria ter respeitado o artigo 9º do Estatuto do Idoso, segundo o qual “é
obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação
de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de
dignidade”, sendo que por “políticas sociais públicas” há de se entender também os atos
legislativos que afetam direta ou indiretamente as condições sociais dos idosos. Dessa forma,
o Estatuto do Idoso determina que não basta a enumeração de um índice que reajuste de
qualquer forma os benefícios dos idosos, mas sim que traga um reajuste que se coadune com o
aumento dos preços e com a inflação, considerando-se a necessidade e direcionamento de
gastos dos idosos. Atribuiu à União responsabilidade civil pelo ato legislativo, pois o Poder
Legislativo, deixando de realizar estudos que possibilitassem a substituição do INPC pelo
IPC-3i, impediu a preservação do valor real dos benefícios previdenciários.

A tese articulada na petição inicial é engenhosa e perspicaz, mas contraria a jurisprudência
consolidada nos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento
de que a Constituição Federal delegou ao legislador ordinário a competência para estipular
os critérios de reajustes dos benefícios previdenciários apropriados para lhes preservar o
valor real. Consequentemente, consolidou o entendimento de que os critérios de preservação
do valor real são aqueles definidos em lei e não podem ser substituídos pelo Poder Judiciário.

“(...) A INTERVENÇÃO DO LEGISLADOR NA DEFINIÇÃO DO VALOR REAL DOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. - A manutenção, em bases permanentes, do valor
real dos benefícios previdenciários tem, no próprio legislador - e neste, apenas -, o
sujeito concretizante das cláusulas fundadas no art. 194, parágrafo único, n. IV, e no
art. 201, § 4º (na redação dada pela EC 20/98), ambos da Constituição da República,
pois o reajustamento de tais benefícios, para adequar-se à exigência constitucional de
preservação de seu quantum, deverá conformar-se aos critérios exclusivamente
definidos em lei. - O sistema instituído pela Lei nº 8.880/94, ao dispor sobre o reajuste
quadrimestral dos benefícios mantidos pela Previdência Social, não vulnerou a
exigência de preservação do valor real de tais benefícios, eis que a noção de valor real -
por derivar da estrita observância dos "critérios definidos em lei" (CF, art. 201, § 4º,
in fine) - traduz conceito eminentemente normativo, considerada a prevalência, na
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matéria, do princípio da reserva de lei. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
JURISDICIONAL DO ESTADO. - A reserva de lei constitui postulado revestido de
função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas,
quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-
legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão
positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da
Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos
comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. - Não cabe, ao Poder
Judiciário, em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar na
anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 -
RTJ 153/765 - RTJ 161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder
à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito
de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de função legislativa -
passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de
legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes
essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão
ao princípio constitucional da separação de poderes. (...)” (STF, RE 322.348 AgR/SC,
Min. Celso de Mello, DJU 6-12-2002, p. 74)

A preservação do valor real dos benefícios previdenciários é assegurada pela aplicação dos
índices estabelecidos pela própria legislação previdenciária. Falta respaldo para o Poder
Judiciário substituir os indexadores escolhidos pelo legislador para a atualização do valor dos
benefícios previdenciários por outros que o segurado considere mais adequados.

Por isso, descarto a pertinência de discutir a constitucionalidade da lei que fixou o índice de
reajuste dos benefícios previdenciários, bem como de avaliar qual o índice mais adequado
para tanto.

Se o legislador ordinário tem liberdade para estipular o critério de reajuste definido pela lei é
legítimo, fica prejudicada a alegação de que a renda mensal do benefício previdenciário da
parte autora está defasada.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis
que proferida em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e
desta Turma Recursal.

Mantida a sentença, impõe-se a condenação do recorrente vencido em custas processuais
e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei nº
9.099/95), devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo
Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347176v2 e do código CRC e7cfee22.
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RECURSO CÍVEL Nº 5000834-13.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLOVIS THOM HOLZ (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO EM
PARTE: SENTENÇA reformada APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DA DIB.

I. Relatório.

 Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS e por CLOVIS THOM HOLZ  em face da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para (i) rejeitar o pedido de concessão do benefício
de pensão por morte em relação ao pai do autor e (ii) condenar o INSS a conceder benefício
de pensão por morte, tendo como instituidora a mãe do autor, com DIB em 30/4/2013. 

Em sua peça recursal, sustenta o INSS que o autor completou 21 anos de idade
em 14/5/79 e sua invalidez teve início em 01/08/79, quando passou a receber aposentadoria
por invalidez, portanto ao completar 21 anos perdeu a qualidade de dependente. Sustenta que
o autor recebe aposentadoria por invalidez desde 1979, ou seja, possui renda própria, pelo que
não era economicamente dependente de sua mãe. Aduz, ainda, que o pedido na petição inicial
foi expresso no sentido de que a pensão por morte deveria ser concedida desde o
requerimento administrativo, razão pela qual é nula a sentença no ponto em que concedeu o
benefício desde a data do óbito em 2013, devendo ser fixado o termo inicial das parcelas
vencidas na data do requerimento administrativo, em 26/2/18.

O autor sustenta que a pretensão de nova perícia visava o esclarecimento da
existência ou não de incapacidade em data anterior ao óbito do genitor, em 24/12/78, eis que
o autor recebe aposentadoria por invalidez desde 1/8/79. Alega que a perita limitou-se a
analisar o acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido em 2016, desconsiderando que o mesmo
possui cifose, patologia anterior ao AVC, e que deu causa à aposentadoria por invalidez, de
forma que fixou a data de início da incapacidade com base no AVC. Salienta que a invalidez
se deu em decorrência de deficiência grave (deformidades congênitas da coluna vertebral)
que apresentou evolução considerável na adolescência que comprometia o seu labor como
trabalhador rural. Requer a concessão de pensão por morte em razão do óbito do pai do autor.

Eis o teor da sentença:

CLOVIS THOM HOLZ moveu ação pelo rito sumaríssimo em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de pensão por morte,
de seus genitores, na condição de inválido.
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...

No caso apresentado aos autos, à pensão foi requerida por filho maior de 21 anos na condição
de inválido (art. 16, inciso I, da Lei nº 8.213/91), sendo essa a principal tese sobre a qual
rebatem as partes.

Feitas essas considerações, passo a analisar a invalidez alegada pela parte autora.

Inicialmente, importante esclarecer que embora o processo administrativo referente ao NB
21/184.127.310-1 tenha sido registrado constando apenas o requerimento em relação ao pai,
em vez de ambos os genitores do autor, consta, na petição de fls. 7/11 de evento 1, doc 6
apresentada à autarquia, pleito em nome de ambos. Desta feita, pertinente a irresignação
manifestada pela parte autora, posto que o INSS devesse ter analisado a demanda também em
relação à genitora.

Pois bem, passando à análise do caso, verifico que a perícia judicial realizada no dia
03/10/2018 (evento 18, documento 1) foi conclusiva em atestar que: “Conforme avaliação
pericial a parte Autora possui as patologias descritas acima e apresenta incapacidade para
suas atividades laborativas, pois há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que
cheguem a impedir tal trabalho.”.

No entanto, em resposta ao quesito nº 9 apresentado pelo juízo, a perita afirmou que a
incapacidade teve início apenas em 09/06/2016, portanto, após a morte de ambos os genitores
do autor.

Intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial argumentando que o autor já é
aposentado por invalidez desde 01/08/1979, portanto o objetivo da perita deveria demonstrar
se ele tinha ou não incapacidade anterior a essa data.

Quanto ao pedido de designação de nova perícia, entendo por desnecessária tal determinação,
uma vez que não é dado ao juiz, por conta da irresignação autoral, determinar que se realizem
sucessivas perícias até que se chegue a um resultado satisfatório à pretensão da parte
demandante. Isso porque a perita já analisou os documentos apresentados pela parte autora,
os quais só foram capazes de demonstrar incapacidade a partir da data fixada.

Nesse sentido, já decidiu nosso Egrégio Regional, no julgamento da Apelação Cível nº
200651110008649, de que foi Relator o eminente Des. Fed. Aluisio Gonçalves:

...

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo prestado
compromisso de bem desempenhar o encargo, merecendo a confiança do juiz, ou seja, há
presunção de legitimidade dos laudos oficiais em face dos laudos particulares.

Nessas matérias que envolvem invalidez, o juiz deve, e na prática é o que se observa,
considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza técnica do
exame.
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Desse modo, não se restou comprovada a existência de invalidez anterior ao óbito do pai do
autor, requisito obrigatório para a concessão do benefício de pensão por morte para maior de
21 anos. Logo, entendo que a parte NÃO faz jus ao benefício de pensão por morte em relação
ao pai.

Em relação ao requerimento referente à genitora, não é possível ignorar o fato de que o INSS
já reconheceu a invalidez do autor em 01/08/1979, quando o concedeu aposentadoria.

Dessa forma, embora a perícia fixe data do início da incapacidade posterior ao óbito da mãe
do autor, entendo que não há motivos para negar a pretensão do autor em ralação à mãe.

Ademais, dado o longo período entre a concessão da aposentadoria e a realização da perícia
judicial, bem como a recente data dos laudos apresentados à perita, os quais basearam a sua
conclusão, é plausível concluir que seu entendimento está prejudicado pela falta de
documentação contemporânea ao início da incapacidade que motivou a aposentadoria por
invalidez, permitindo sua desconsideração.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 74 da Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE os pedido para:

Rejeitar o pedido de pensão por morte em relação ao pai do autor

Condenar o réu a restabelecer o pagamento do benefício de pensão ao autor. Fixo a data do
início do benefício (DIB) em 30/04/2013 (data do óbito), e o início do pagamento (DIP) na
data da prolação desta sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

...

P.R.I.

 

II. Fundamentação.

II.1. Recurso do autor

Tem razão o autor quanto à análise equivocada da perita do juízo a respeito da
fixação da data de início da incapacidade (DII) decorrente da cifose. 

O laudo da perícia, lançado no Evento 18, aponta o diagnóstico de acidente
vascular cerebral e de cifose, entretanto, a expert fixou a DII do AVC, omitindo-se quanto ao
termo inicial da incapacidade da cifose. Ocorre que a DII que se buscava com o exame
pericial era justamente da cifose que acomete o autor, a fim de se verificar se havia invalidez
ao tempo do óbito do seu genitor, em 24/12/1978.

Segundo a perita do juízo:
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a cifose é uma deformidade muito frequente na infância e adolescência, caracterizada pelo
aumento do ângulo de uma das curvaturas fisiológicas da coluna. Ocorre na região do tórax, e
faz com que a parte superior das costas pareça mais arredondada que o normal: é a famosa
“corcunda”. A etiologia é desconhecida, havendo poucos estudos sobre a patogenia deste
problema. O diagnóstico e tratamento precoces dos pacientes com dorso curvo produzem uma
correção satisfatória da deformidade. (Referência bibliográfica: Natour, Jamil. Coluna
vertebral: conceitos básicos, 2 Ed, São Paulo. Etcetera)

Nota-se que o autor, que era trabalhador rural, foi aposentado por invalidez em 01/08/1979,
aos 21 anos de idade, em decorrência da cifose. É incontroverso, então, que desde tal data o
autor seja inválido. O que se pretende é saber se o autor era inválido 8 (oito) meses antes
desta data, quando o pai foi a óbito, mais precisamente em 24/12/1978.

A natureza congênita da doença não é dado suficiente para concluir que o autor encontrava-se
inválido quando o pai faleceu. Supõe-se que o autor teve capacidade laborativa e, de fato,
trabalhou; tanto assim o é que veio a ser aposentado por invalidez.

Não há nos autos comprovação de que a incapacidade se instalara antes do óbito do pai do
autor (antes de 24/12/78).

Logo, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

II.2. Recurso do INSS.

O Juízo a quo condenou o réu a pagar ao autor pensão em decorrência do óbito de sua mãe.

A mãe do autor era aposentada desde 23/9/2002, também com um salário mínimo, e recebia
pensão por morte de um salário mínimo (cujo instituidor era o pai do autor, falecido em
1978), ao tempo do seu óbito (2013).

A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU firmou duas teses para as
hipóteses de filho maior de idade que se torna inválido antes do falecimento do genitor e,
nessa condição, requer pensão por morte. São elas: “... (i) o filho que se torna inválido após a
maioridade ou emancipação, mas antes do óbito dos genitores pode ser considerado
dependente para fins previdenciários; (ii) essa presunção da dependência econômica é
relativa.” (TNU. PEDILEF 50442434920114047100. Fonte DOU de 10/01/2014)

A sentença está de acordo com a primeira premissa fincada pela TNU – a de que o filho que
se torna inválido após a maioridade pode ser considerado dependente para fins
previdenciários -, razão pela qual o autor faz jus à pensão por morte concedida.

Em suma: quando a mãe do autor faleceu - 2013 - o grupo familiar (o autor e sua mãe)
contava com renda de 3 salários mínimos: o autor recebia aposentadoria por invalidez, ao
passo que sua mãe recebia uma aposentadoria e a pensão decorrente do falecimento de seu
marido, ocorrido em 24/12/1978.

É inviável encampar a tese de que não havia dependência econômica, visto que eram 3
benefícios revertidos em favor de duas pessoas (o autor e sua mãe) e, para além disso, tratava-
se de benefícios de valor igual.
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Diversa seria a conclusão se, por exemplo, o benefício do autor tivesse valor
significativamente mais elevado do que o de sua mãe.

Nessa linha, visto que o autor padecia de, longa data (desde 1979) de uma patologia
incapacitante; e que a renda recebida por ele equivalia à metade do rendimento obtido por sua
falecida mãe (aposentadoria e pensão por morte, cada uma no valor de 1 salário mínimo);
entendo que restou configurada a dependência econômica.

Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

A DIB, contudo, deve ser fixada na DER, pelas razões expostas pelo INSS no recurso.

III. Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de custas e
em honorários, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95).
Contudo, a exigibilidade do pagamento fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para fixar a DIB da pensão
(instituidora: mãe do autor) na DER, ou seja, em 26/02/2018. Quanto ao réu, sem
condenação em honorários advocatícios e custas, visto que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340590v39 e do código CRC c806dead.
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RECURSO CÍVEL Nº 5009316-25.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA (RÉU)

RECORRIDO: AGUINALDO CESAR BERNINI (AUTOR)

VOTO

 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INCRA em face da sentença que
julgou procedente o pedido formulado pela parte autora - servidor público, analista em
reforma e desenvolvimento Agrário do INCRA - de declaração do direito à progressão
funcional com interstício de 12 meses a partir da data de ingresso, ao invés de 18 meses.

Alega o INCRA, em síntese, equívoco de interpretação quanto à sucessão
legislativa que regulamentou a matéria, aduzindo que de acordo com o propósito da Lei
11.090/05 a progressão funcional do servidor deve respeitar o interstício mínimo de 18 meses
de efetivo exercício em cada padrão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Inicialmente, observo que a matéria encontra-se pacificada no âmbito da Turma
Nacional de Unificação, no sentido de que o lapso temporal a ser aplicado para a progressão
funcional e promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a
Lei nº 5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do
interstício de 18 meses ainda não foi editado.

No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados da TNU:

(PEDILEF 50583815020134047100, Publicação05/02/2016, RelatorJUIZ FEDERAL
DOUGLAS CAMARINHA GONZALES)

ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO.
INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES. NECESSIDADE REGULAMENTADORA. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul,
o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira
de Técnico do Seguro Social a cada interstício de 12 meses até que seja editado o regulamento
previsto na Lei nº 11.501/2007, que alterou esse período para 18 meses. 2. Interposto incidente
de uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.
Alega que, por força da edição do Memorando-Circular nº 01 INSS/DRH, de 12-01-2010, o
INSS reconheceu a necessidade de processar as progressões funcionais de seus servidores – já
enquadrados na nova Carreira do Seguro Social instituída pela Lei nº 10.855, de 1º-04-2004 –,
mediante a adoção das normas aplicáveis aos servidores do antigo Plano de Classificação de
Cargos – PCC regido pela Lei nº 5.645, de 10-12-1970, até que fosse editado regulamento
específico para as progressões da Carreira do Seguro Social. Para comprovar a divergência,
acostou como paradigma julgado da Turma Recursal do Ceará. 3. Incidente admitido na
origem. Assim, os autos foram encaminhados à TNU e distribuídos a este Relator. 4. Nos
termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
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material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula
ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de
Justiça. 5. Comprovado o dissídio jurisprudencial, conheço do incidente e passo ao exame do
mérito. 6. Esta Turma Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado acerca da
matéria. Segundo esta Corte, o lapso temporal a ser aplicado para a progressão funcional e
promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a Lei nº
5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do interstício
de 18 meses ainda não foi editado. Abaixo, o seguinte PEDILEF: “ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS.
SUCESSÃO DE LEIS E DECRETOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA CONFIANÇA.
NECESSIDADE REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1.Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face de
acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que, reformando
parcialmente a sentença monocrática, julgou procedente o pedido da parte autora condenando
o INSS a revisar as suas progressões funcionais respeitando o interstício de 12 (doze) meses,
em conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19, do Decreto nº 84.669/1980,
observando o referido regramento até que sobrevenha a edição do decreto regulamentar
previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...) 4.4 Pois bem. O regulamento cuja vigência daria
início à contagem do interstício de 18 (dezoito) meses ainda não foi editado. Sendo assim, não
assiste razão à recorrente, pois o lapso temporal a ser aplicado é o de 12 (doze) meses. Ora,
conforme a legislação acima transcrita, inexistente o citado regulamento, devem-se observar
as disposições aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a
da Lei nº 5.645/1970, ou seja, aplica-se o prazo de 12 meses, segundo o Decreto nº
84.669/1980, o qual, conforme já explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5 Atente-se que,
ao estabelecer que “ato do Poder Executivo regulamentará os critérios deconcessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o legislador limitar a
imediata aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto utilizou tempo
verbal futuro para estipular que o regramento ali contido deveria ser regulamentado. 4.6
Cumpre esclarecer que, embora não se possa conferir eficácia plena à referida Lei, a
progressão funcional e a promoção permanecem resguardadas, pois não foram extirpadas do
ordenamento jurídico, tendo havido apenas autorização para alteração de suas condições.
Ademais, não seria razoável considerar que, diante da ausência do regulamento, não se
procedesse a nenhuma progressão/promoção. Portanto, negar tal direito à parte demandante
seria o mesmo que corroborar a falha administrativa mediante a omissão judicial. Cumpre
observar também que, se a omissão beneficia o órgão incumbido de regulamentar o tema, é
imperioso reconhecer que o mesmo postergaria tal encargo “ad aeternum”. 4.7 Neste cenário,
mostra-se plenamente cabível a aplicação de regra subsidiária, esta prevista pela própria
legislação, conforme já esclarecido (Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/1980). (...) 5. Em
verdade, ao fixar que o interstício deve ser contado a partir de janeiro e julho, com efeitos
financeiros a partir de setembro e março, o Decreto ultrapassou os limites de sua função
regulamentar, pois apontou parâmetros que só deveriam ser estabelecidos pela lei em sentido
formal. Tal encargo não foi delegado pelas Leis nos 10.355/2001, 11.501/2007 ou
10.355/2007, o que implica na violação do princípio da isonomia, ao fixar uma data única
para os efeitos financeiros da progressão, desconsiderando a situação particular de cada
servidor, restringindo-lhe indevidamente o seu direito. 6. Ora, se o servidor preencheu os
requisitos em determinada data, por qual razão a Administração determinaria que os efeitos
financeiros respectivos tivessem início a partir de data posterior, se o direito à
progressão/promoção surgiu à época do implemento das condições exigidas em Lei? 7.Neste
momento, é importante registrar que o Decreto, na qualidade de ato administrativo, é sempre
inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por tal motivo, afrontá-las ou inovar-lhes o
conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da progressão, tal como fixado pelo INSS, transgride o
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto ofende o direito adquirido da parte autora,
verificado no momento em que preencheu todos os requisitos legais para a progressão. 8.
Impende observar ainda que, quanto à avaliação do servidor, a aferição do seu desempenho é
meramente declaratória, razão pela qual os efeitos financeiros da progressão funcional e da
promoção devem recair na data em que for integralizado o tempo, devendo este ser contado a
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partir do momento em que entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego
provimento ao Incidente de Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500.
Relator: Juiz Federal Bruno Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015) 7. Ve-se, assim, que o acórdão
recorrido encontra-se dissonante do entendimento da TNU, razão pela qual deve ser
reformado. 8. Incidente conhecido e provido para reafirmar a tese no sentido de que o
interstício a ser observado para concessão das progressões funcionais e/ou promoções dos
servidores civis da União e das autarquias federais deve levar em conta o disposto na Lei nº
5.645/70 e no Decreto nº 84.669/80, até que seja editado o regulamento a que se refere o art.
8º da Lei nº 10.855/2004, bem como que o marco inicial para contagem dos interstícios das
referidas progressões e promoções funcionais é a data do seu ingresso no órgão. 9.
Considerando que a matéria é exclusivamente de direito e visando a dar efetividade ao
princípio da celeridade, que rege os Juizados Especiais, acolho o pedido formulado na inicial
para condenar a parte ré a conceder as progressões funcionais da parte autora de acordo com
os critérios mencionados, desde a data em que entrou em exercício no INSS, pagando as
diferenças atrasadas decorrentes da revisão de suas progressões funcionais concedidas desde
então. Respeitada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, Lei 8.213/91), tais
valores devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, nos termos
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Determino o
retorno dos autos diretamente ao Juizado de origem para liquidação.

 

(PEDILEF 50583858720134047100, Publicação09/10/2015, RelatorJUIZ FEDERAL DANIEL
MACHADO DA ROCHA)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEIS DE NÚMEROS 10.855/2004
E 11.501/2007. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência veiculado
pela parte autora em face de acórdão exarado pela Quinta Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que, negando
provimento ao recurso inominado interposto, entendeu correta a sentença ao afirmar que a
progressão funcional, a partir da vigência da Lei n.º 11.501/2007, deve obedecer ao interstício
de 18 (dezoito) meses. Sustenta, a autora, em seu pleito de uniformização, que, até a presente
data, não houve a edição do decreto regulamentador dos critérios de concessão de progressão
funcional de que tratam os arts. 7º e 8º da Lei n.º 10.855/2004, com o que as progressões
funcionais devem observar o interstício de 12 (doze) meses, conforme disposições dos arts. 6º,
10, § 1º, e 19 do Decreto n.º 84.669/1980, subsidiariamente aplicáveis no caso concreto, até
que sobrevenha, definitivamente, a concreta regulamentação do instituto. Aponta como
paradigma julgado do STJ (REsp n.º 1.343.128 /SC). 2. O Min. Presidente desta TNU admitiu
o pleito nacional de uniformização. 3. O paradigma apontado presta-se para o conhecimento
do incidente. 4. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade, diante da ausência de
regulamentação infralegal da matéria, da nova redação da Lei n.º 10.855/2004, conferida
pelo art. 2º da Lei n.º 11.501/2007, que trata do desenvolvimento na Carreira do Seguro
Social, prevendo interstício de dezoito meses de efetivo exercício. Entendo que, se não
regulamentados os critérios de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o
art. 7º da Lei n.º 10.855/2004, com a redação da Lei n.º 11.501/2007, tem direito a autora a
ver respeitado o interstício de 12 (doze) meses antes previsto, o qual, ante a situação
delineada, deve ser considerado ainda vigente (TRF4, AC 5066425-58.2013.404.7100,
Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em
18/06/2015). Ou seja, a majoração do interstício para a progressão funcional instituída pela
Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa
determinação de que a matéria seja regulamentada. Dessa forma, até o advento de tal
regulamentação, deve ser aplicado o requisito temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze)
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meses. Mustatís mutandis, é o que recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça
quanto à progressão funcional na carreira do magistério: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. PRESCINDIBILIDADE. LEI 11.784/2008.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que a progressão dos docentes da carreira do magistério
básico, técnico e tecnológico federal será regida pelas disposições da Lei 11.344/2006, com
duas possibilidades: por avaliação de desempenho acadêmico e por titulação, sem
observância do interstício, até a publicação do regulamento (Decreto 7.806/2012). 2.
Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.343.128/SC. 3. Recurso
Especial não provido. (REsp 1483938 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe 27/11/2014) (grifei) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. REGRAS
DE PROGRESSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 120, § 5º, DA LEI N. 11.784/2008 E DAS
REGRAS DE PROGRESSÃO DA LEI N. 11.344/2006 ATÉ O ADVENTO DA
REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 7.806/2012, DOU EM 18.9.2012). MATÉRIA
JULGADA PELO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP Nº 1.343.128/SC, REL.
MIN. MAURO CAMPBELL. 1. A questão relativa à declaração do direito à progressão
funcional por titulação, independentemente do preenchimento do interstício, foi
definitivamente julgada pela 1ª Seção no REsp 1.343.128/SC, de relatoria do Min. Mauro
Campbell, sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC, na sessão de 12.6.2013
(acórdão não publicado), que confirmou o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. Na
hipótese dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ensejar
a integração do julgado. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1323912 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 01/08/2013) (grifei) ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO. LEI 11.784/08. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 1. Cinge-se a
controvérsia dos autos sobre progressão funcional de servidor público federal integrante da
carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, atualmente regida pela Lei
11.784/08. 2. A progressão funcional tem previsão no art. 120 da Lei 11.784/08, cujo § 5º
dispõe que, "Até que seja publicado o regulamento previsto no caput deste artigo, para fins de
progressão funcional e desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, aplicam-se as regras estabelecidas nos arts. 13 e 14 da Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006". 3. Trata-se de nítida condição suspensiva de eficácia no que toca às novas
regras para o desenvolvimento na carreira em questão. Assim, enquanto pendente de
regulamentação, não podem ser aplicados os demais parágrafos do dispositivo citado, de
modo que a lei anterior, por remissão legal expressa, continua a reger a relação entre os
docentes e as Instituições Federais de Ensino no que tange à progressão funcional e
desenvolvimento na carreira. 4. Nesses termos, prevalecem as regras dos arts. 13 e 14 da Lei
11.344/06 relativamente ao período anterior ao advento do Decreto 7.806/12 (publicado no
DOU de 18/09/2012), que atualmente regulamenta os critérios e procedimentos para a
progressão dos servidores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.5. É o caso dos autos, em que o servidor, detentor do título de especialista,
ingressou na carreira na Classe D-I e pretende a progressão para a Classe D-II, situação
prevista no inciso II do art. 13 da Lei 11.344/06 ("Art. 13. A progressão na Carreira do
Magistério de 1º e 2º Graus ocorrerá, exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico,
nos termos de portaria expedida pelo Ministro de Estado da Educação: II - de uma para outra
Classe"), o que se fará independentemente de interstício, tal como preceitua o § 2º do mesmo
art. 13 ("§ 2º - A progressão prevista no inciso II far-se-á, independentemente do interstício,
por titulação ou mediante avaliação de desempenho acadêmico do docente que não obtiver a
titulação necessária, mas que esteja, no mínimo, há dois anos no nível 4 da respectiva Classe
ou com interstício de quatro anos de atividade em órgão público, exceto para a Classe
Especial"). Precedentes: AgRg no REsp 1.336.761/ES, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe
10/10/2012; REsp 1.325.378/RS, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe 19/10/2012 REsp
1.325.067/SC, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJe 29/10/2012; AgRg no REsp 1.323.912/RS, 2ª T.,
Min. Humberto Martins, DJe 02/04/2013. 6. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
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ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1343128 / SC, Primeira
Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/06/2013) (grifei) A questão
também foi uniformizada pela TNU nos termos do voto condutor do julgamento do Pedilef
5051162-83.2013.4.04.7100 (Relator Bruno Carrá, j 15/04/2015). Dessa forma, tenho que a
jurisprudência desta TNU deve ser reafirmada no sentido de que a majoração do interstício
para a progressão funcional instituída pela Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-
aplicabilidade, e, até o advento de tal regulamentação, tem de ser aplicado o requisito
temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze) meses.  5. Em face de todo o exposto, nos
termos da fundamentação, considero que o pedido nacional de uniformização de
jurisprudência veiculado pela parte autora merece ser conhecido e provido.

No caso dos autos, o recorrente não trouxe qualquer argumento ou dado novo
capaz de infirmar o direito reconhecido na sentença, fundamentado na jurisprudência da
TNU, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária que
arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e
mantenho integralmente a sentença prolatada. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000374559v2 e do código CRC c9e0168c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5005131-41.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA (RÉU)

RECORRIDO: JANECIR CARDOSO FLORES (AUTOR)

VOTO

 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INCRA em face da sentença que
julgou procedente o pedido formulado pela parte autora - servidor público, Técnico em
Comunicação Social do INCRA - de declaração do direito à progressão funcional com
interstício de 12 meses a partir da data de ingresso, ao invés de 18 meses.

Alega o INCRA, em síntese, equívoco de interpretação quanto à sucessão
legislativa que regulamentou a matéria, aduzindo que de acordo com o propósito da Lei
11.090/05 a progressão funcional do servidor deve respeitar o interstício mínimo de 18 meses
de efetivo exercício em cada padrão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Inicialmente, observo que a matéria encontra-se pacificada no âmbito da Turma
Nacional de Unificação, no sentido de que o lapso temporal a ser aplicado para a progressão
funcional e promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a
Lei nº 5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do
interstício de 18 meses ainda não foi editado.

No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados da TNU:

(PEDILEF 50583815020134047100, Publicação05/02/2016, RelatorJUIZ FEDERAL
DOUGLAS CAMARINHA GONZALES)

ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO.
INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES. NECESSIDADE REGULAMENTADORA. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul,
o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira
de Técnico do Seguro Social a cada interstício de 12 meses até que seja editado o regulamento
previsto na Lei nº 11.501/2007, que alterou esse período para 18 meses. 2. Interposto incidente
de uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.
Alega que, por força da edição do Memorando-Circular nº 01 INSS/DRH, de 12-01-2010, o
INSS reconheceu a necessidade de processar as progressões funcionais de seus servidores – já
enquadrados na nova Carreira do Seguro Social instituída pela Lei nº 10.855, de 1º-04-2004 –,
mediante a adoção das normas aplicáveis aos servidores do antigo Plano de Classificação de
Cargos – PCC regido pela Lei nº 5.645, de 10-12-1970, até que fosse editado regulamento
específico para as progressões da Carreira do Seguro Social. Para comprovar a divergência,
acostou como paradigma julgado da Turma Recursal do Ceará. 3. Incidente admitido na
origem. Assim, os autos foram encaminhados à TNU e distribuídos a este Relator. 4. Nos
termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
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material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula
ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de
Justiça. 5. Comprovado o dissídio jurisprudencial, conheço do incidente e passo ao exame do
mérito. 6. Esta Turma Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado acerca da
matéria. Segundo esta Corte, o lapso temporal a ser aplicado para a progressão funcional e
promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a Lei nº
5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do interstício
de 18 meses ainda não foi editado. Abaixo, o seguinte PEDILEF: “ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS.
SUCESSÃO DE LEIS E DECRETOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA CONFIANÇA.
NECESSIDADE REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1.Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face de
acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que, reformando
parcialmente a sentença monocrática, julgou procedente o pedido da parte autora condenando
o INSS a revisar as suas progressões funcionais respeitando o interstício de 12 (doze) meses,
em conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19, do Decreto nº 84.669/1980,
observando o referido regramento até que sobrevenha a edição do decreto regulamentar
previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...) 4.4 Pois bem. O regulamento cuja vigência daria
início à contagem do interstício de 18 (dezoito) meses ainda não foi editado. Sendo assim, não
assiste razão à recorrente, pois o lapso temporal a ser aplicado é o de 12 (doze) meses. Ora,
conforme a legislação acima transcrita, inexistente o citado regulamento, devem-se observar
as disposições aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a
da Lei nº 5.645/1970, ou seja, aplica-se o prazo de 12 meses, segundo o Decreto nº
84.669/1980, o qual, conforme já explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5 Atente-se que,
ao estabelecer que “ato do Poder Executivo regulamentará os critérios deconcessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o legislador limitar a
imediata aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto utilizou tempo
verbal futuro para estipular que o regramento ali contido deveria ser regulamentado. 4.6
Cumpre esclarecer que, embora não se possa conferir eficácia plena à referida Lei, a
progressão funcional e a promoção permanecem resguardadas, pois não foram extirpadas do
ordenamento jurídico, tendo havido apenas autorização para alteração de suas condições.
Ademais, não seria razoável considerar que, diante da ausência do regulamento, não se
procedesse a nenhuma progressão/promoção. Portanto, negar tal direito à parte demandante
seria o mesmo que corroborar a falha administrativa mediante a omissão judicial. Cumpre
observar também que, se a omissão beneficia o órgão incumbido de regulamentar o tema, é
imperioso reconhecer que o mesmo postergaria tal encargo “ad aeternum”. 4.7 Neste cenário,
mostra-se plenamente cabível a aplicação de regra subsidiária, esta prevista pela própria
legislação, conforme já esclarecido (Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/1980). (...) 5. Em
verdade, ao fixar que o interstício deve ser contado a partir de janeiro e julho, com efeitos
financeiros a partir de setembro e março, o Decreto ultrapassou os limites de sua função
regulamentar, pois apontou parâmetros que só deveriam ser estabelecidos pela lei em sentido
formal. Tal encargo não foi delegado pelas Leis nos 10.355/2001, 11.501/2007 ou
10.355/2007, o que implica na violação do princípio da isonomia, ao fixar uma data única
para os efeitos financeiros da progressão, desconsiderando a situação particular de cada
servidor, restringindo-lhe indevidamente o seu direito. 6. Ora, se o servidor preencheu os
requisitos em determinada data, por qual razão a Administração determinaria que os efeitos
financeiros respectivos tivessem início a partir de data posterior, se o direito à
progressão/promoção surgiu à época do implemento das condições exigidas em Lei? 7.Neste
momento, é importante registrar que o Decreto, na qualidade de ato administrativo, é sempre
inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por tal motivo, afrontá-las ou inovar-lhes o
conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da progressão, tal como fixado pelo INSS, transgride o
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto ofende o direito adquirido da parte autora,
verificado no momento em que preencheu todos os requisitos legais para a progressão. 8.
Impende observar ainda que, quanto à avaliação do servidor, a aferição do seu desempenho é
meramente declaratória, razão pela qual os efeitos financeiros da progressão funcional e da
promoção devem recair na data em que for integralizado o tempo, devendo este ser contado a
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partir do momento em que entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego
provimento ao Incidente de Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500.
Relator: Juiz Federal Bruno Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015) 7. Ve-se, assim, que o acórdão
recorrido encontra-se dissonante do entendimento da TNU, razão pela qual deve ser
reformado. 8. Incidente conhecido e provido para reafirmar a tese no sentido de que o
interstício a ser observado para concessão das progressões funcionais e/ou promoções dos
servidores civis da União e das autarquias federais deve levar em conta o disposto na Lei nº
5.645/70 e no Decreto nº 84.669/80, até que seja editado o regulamento a que se refere o art.
8º da Lei nº 10.855/2004, bem como que o marco inicial para contagem dos interstícios das
referidas progressões e promoções funcionais é a data do seu ingresso no órgão. 9.
Considerando que a matéria é exclusivamente de direito e visando a dar efetividade ao
princípio da celeridade, que rege os Juizados Especiais, acolho o pedido formulado na inicial
para condenar a parte ré a conceder as progressões funcionais da parte autora de acordo com
os critérios mencionados, desde a data em que entrou em exercício no INSS, pagando as
diferenças atrasadas decorrentes da revisão de suas progressões funcionais concedidas desde
então. Respeitada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, Lei 8.213/91), tais
valores devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, nos termos
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Determino o
retorno dos autos diretamente ao Juizado de origem para liquidação.

 

(PEDILEF 50583858720134047100, Publicação09/10/2015, RelatorJUIZ FEDERAL DANIEL
MACHADO DA ROCHA)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEIS DE NÚMEROS 10.855/2004
E 11.501/2007. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência veiculado
pela parte autora em face de acórdão exarado pela Quinta Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que, negando
provimento ao recurso inominado interposto, entendeu correta a sentença ao afirmar que a
progressão funcional, a partir da vigência da Lei n.º 11.501/2007, deve obedecer ao interstício
de 18 (dezoito) meses. Sustenta, a autora, em seu pleito de uniformização, que, até a presente
data, não houve a edição do decreto regulamentador dos critérios de concessão de progressão
funcional de que tratam os arts. 7º e 8º da Lei n.º 10.855/2004, com o que as progressões
funcionais devem observar o interstício de 12 (doze) meses, conforme disposições dos arts. 6º,
10, § 1º, e 19 do Decreto n.º 84.669/1980, subsidiariamente aplicáveis no caso concreto, até
que sobrevenha, definitivamente, a concreta regulamentação do instituto. Aponta como
paradigma julgado do STJ (REsp n.º 1.343.128 /SC). 2. O Min. Presidente desta TNU admitiu
o pleito nacional de uniformização. 3. O paradigma apontado presta-se para o conhecimento
do incidente. 4. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade, diante da ausência de
regulamentação infralegal da matéria, da nova redação da Lei n.º 10.855/2004, conferida
pelo art. 2º da Lei n.º 11.501/2007, que trata do desenvolvimento na Carreira do Seguro
Social, prevendo interstício de dezoito meses de efetivo exercício. Entendo que, se não
regulamentados os critérios de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o
art. 7º da Lei n.º 10.855/2004, com a redação da Lei n.º 11.501/2007, tem direito a autora a
ver respeitado o interstício de 12 (doze) meses antes previsto, o qual, ante a situação
delineada, deve ser considerado ainda vigente (TRF4, AC 5066425-58.2013.404.7100,
Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em
18/06/2015). Ou seja, a majoração do interstício para a progressão funcional instituída pela
Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa
determinação de que a matéria seja regulamentada. Dessa forma, até o advento de tal
regulamentação, deve ser aplicado o requisito temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze)
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meses. Mustatís mutandis, é o que recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça
quanto à progressão funcional na carreira do magistério: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. PRESCINDIBILIDADE. LEI 11.784/2008.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que a progressão dos docentes da carreira do magistério
básico, técnico e tecnológico federal será regida pelas disposições da Lei 11.344/2006, com
duas possibilidades: por avaliação de desempenho acadêmico e por titulação, sem
observância do interstício, até a publicação do regulamento (Decreto 7.806/2012). 2.
Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.343.128/SC. 3. Recurso
Especial não provido. (REsp 1483938 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe 27/11/2014) (grifei) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. REGRAS
DE PROGRESSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 120, § 5º, DA LEI N. 11.784/2008 E DAS
REGRAS DE PROGRESSÃO DA LEI N. 11.344/2006 ATÉ O ADVENTO DA
REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 7.806/2012, DOU EM 18.9.2012). MATÉRIA
JULGADA PELO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP Nº 1.343.128/SC, REL.
MIN. MAURO CAMPBELL. 1. A questão relativa à declaração do direito à progressão
funcional por titulação, independentemente do preenchimento do interstício, foi
definitivamente julgada pela 1ª Seção no REsp 1.343.128/SC, de relatoria do Min. Mauro
Campbell, sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC, na sessão de 12.6.2013
(acórdão não publicado), que confirmou o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. Na
hipótese dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ensejar
a integração do julgado. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1323912 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 01/08/2013) (grifei) ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO. LEI 11.784/08. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 1. Cinge-se a
controvérsia dos autos sobre progressão funcional de servidor público federal integrante da
carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, atualmente regida pela Lei
11.784/08. 2. A progressão funcional tem previsão no art. 120 da Lei 11.784/08, cujo § 5º
dispõe que, "Até que seja publicado o regulamento previsto no caput deste artigo, para fins de
progressão funcional e desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, aplicam-se as regras estabelecidas nos arts. 13 e 14 da Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006". 3. Trata-se de nítida condição suspensiva de eficácia no que toca às novas
regras para o desenvolvimento na carreira em questão. Assim, enquanto pendente de
regulamentação, não podem ser aplicados os demais parágrafos do dispositivo citado, de
modo que a lei anterior, por remissão legal expressa, continua a reger a relação entre os
docentes e as Instituições Federais de Ensino no que tange à progressão funcional e
desenvolvimento na carreira. 4. Nesses termos, prevalecem as regras dos arts. 13 e 14 da Lei
11.344/06 relativamente ao período anterior ao advento do Decreto 7.806/12 (publicado no
DOU de 18/09/2012), que atualmente regulamenta os critérios e procedimentos para a
progressão dos servidores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.5. É o caso dos autos, em que o servidor, detentor do título de especialista,
ingressou na carreira na Classe D-I e pretende a progressão para a Classe D-II, situação
prevista no inciso II do art. 13 da Lei 11.344/06 ("Art. 13. A progressão na Carreira do
Magistério de 1º e 2º Graus ocorrerá, exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico,
nos termos de portaria expedida pelo Ministro de Estado da Educação: II - de uma para outra
Classe"), o que se fará independentemente de interstício, tal como preceitua o § 2º do mesmo
art. 13 ("§ 2º - A progressão prevista no inciso II far-se-á, independentemente do interstício,
por titulação ou mediante avaliação de desempenho acadêmico do docente que não obtiver a
titulação necessária, mas que esteja, no mínimo, há dois anos no nível 4 da respectiva Classe
ou com interstício de quatro anos de atividade em órgão público, exceto para a Classe
Especial"). Precedentes: AgRg no REsp 1.336.761/ES, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe
10/10/2012; REsp 1.325.378/RS, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe 19/10/2012 REsp
1.325.067/SC, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJe 29/10/2012; AgRg no REsp 1.323.912/RS, 2ª T.,
Min. Humberto Martins, DJe 02/04/2013. 6. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
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ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1343128 / SC, Primeira
Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/06/2013) (grifei) A questão
também foi uniformizada pela TNU nos termos do voto condutor do julgamento do Pedilef
5051162-83.2013.4.04.7100 (Relator Bruno Carrá, j 15/04/2015). Dessa forma, tenho que a
jurisprudência desta TNU deve ser reafirmada no sentido de que a majoração do interstício
para a progressão funcional instituída pela Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-
aplicabilidade, e, até o advento de tal regulamentação, tem de ser aplicado o requisito
temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze) meses.  5. Em face de todo o exposto, nos
termos da fundamentação, considero que o pedido nacional de uniformização de
jurisprudência veiculado pela parte autora merece ser conhecido e provido.

No caso dos autos, o recorrente não trouxe qualquer argumento ou dado novo
capaz de infirmar o direito reconhecido na sentença, fundamentado na jurisprudência da
TNU, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária que
arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e
mantenho integralmente a sentença prolatada. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000374623v2 e do código CRC eb3b7922.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5004037-58.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA (RÉU)

RECORRIDO: WILSON MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

VOTO

 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INCRA em face da sentença que
julgou procedente o pedido formulado pela parte autora - servidor público, analista em
reforma e desenvolvimento Agrário do INCRA - de declaração do direito à progressão
funcional com interstício de 12 meses a partir da data de ingresso, ao invés de 18 meses.

Alega o INCRA, em síntese, equívoco de interpretação quanto à sucessão
legislativa que regulamentou a matéria, aduzindo que de acordo com o propósito da Lei
11.090/05 a progressão funcional do servidor deve respeitar o interstício mínimo de 18 meses
de efetivo exercício em cada padrão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Inicialmente, observo que a matéria encontra-se pacificada no âmbito da Turma
Nacional de Unificação, no sentido de que o lapso temporal a ser aplicado para a progressão
funcional e promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a
Lei nº 5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do
interstício de 18 meses ainda não foi editado.

No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados da TNU:

(PEDILEF 50583815020134047100, Publicação05/02/2016, RelatorJUIZ FEDERAL
DOUGLAS CAMARINHA GONZALES)

ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO.
INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES. NECESSIDADE REGULAMENTADORA. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul,
o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira
de Técnico do Seguro Social a cada interstício de 12 meses até que seja editado o regulamento
previsto na Lei nº 11.501/2007, que alterou esse período para 18 meses. 2. Interposto incidente
de uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.
Alega que, por força da edição do Memorando-Circular nº 01 INSS/DRH, de 12-01-2010, o
INSS reconheceu a necessidade de processar as progressões funcionais de seus servidores – já
enquadrados na nova Carreira do Seguro Social instituída pela Lei nº 10.855, de 1º-04-2004 –,
mediante a adoção das normas aplicáveis aos servidores do antigo Plano de Classificação de
Cargos – PCC regido pela Lei nº 5.645, de 10-12-1970, até que fosse editado regulamento
específico para as progressões da Carreira do Seguro Social. Para comprovar a divergência,
acostou como paradigma julgado da Turma Recursal do Ceará. 3. Incidente admitido na
origem. Assim, os autos foram encaminhados à TNU e distribuídos a este Relator. 4. Nos
termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
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material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula
ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de
Justiça. 5. Comprovado o dissídio jurisprudencial, conheço do incidente e passo ao exame do
mérito. 6. Esta Turma Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado acerca da
matéria. Segundo esta Corte, o lapso temporal a ser aplicado para a progressão funcional e
promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a Lei nº
5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do interstício
de 18 meses ainda não foi editado. Abaixo, o seguinte PEDILEF: “ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS.
SUCESSÃO DE LEIS E DECRETOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA CONFIANÇA.
NECESSIDADE REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1.Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face de
acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que, reformando
parcialmente a sentença monocrática, julgou procedente o pedido da parte autora condenando
o INSS a revisar as suas progressões funcionais respeitando o interstício de 12 (doze) meses,
em conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19, do Decreto nº 84.669/1980,
observando o referido regramento até que sobrevenha a edição do decreto regulamentar
previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...) 4.4 Pois bem. O regulamento cuja vigência daria
início à contagem do interstício de 18 (dezoito) meses ainda não foi editado. Sendo assim, não
assiste razão à recorrente, pois o lapso temporal a ser aplicado é o de 12 (doze) meses. Ora,
conforme a legislação acima transcrita, inexistente o citado regulamento, devem-se observar
as disposições aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a
da Lei nº 5.645/1970, ou seja, aplica-se o prazo de 12 meses, segundo o Decreto nº
84.669/1980, o qual, conforme já explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5 Atente-se que,
ao estabelecer que “ato do Poder Executivo regulamentará os critérios deconcessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o legislador limitar a
imediata aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto utilizou tempo
verbal futuro para estipular que o regramento ali contido deveria ser regulamentado. 4.6
Cumpre esclarecer que, embora não se possa conferir eficácia plena à referida Lei, a
progressão funcional e a promoção permanecem resguardadas, pois não foram extirpadas do
ordenamento jurídico, tendo havido apenas autorização para alteração de suas condições.
Ademais, não seria razoável considerar que, diante da ausência do regulamento, não se
procedesse a nenhuma progressão/promoção. Portanto, negar tal direito à parte demandante
seria o mesmo que corroborar a falha administrativa mediante a omissão judicial. Cumpre
observar também que, se a omissão beneficia o órgão incumbido de regulamentar o tema, é
imperioso reconhecer que o mesmo postergaria tal encargo “ad aeternum”. 4.7 Neste cenário,
mostra-se plenamente cabível a aplicação de regra subsidiária, esta prevista pela própria
legislação, conforme já esclarecido (Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/1980). (...) 5. Em
verdade, ao fixar que o interstício deve ser contado a partir de janeiro e julho, com efeitos
financeiros a partir de setembro e março, o Decreto ultrapassou os limites de sua função
regulamentar, pois apontou parâmetros que só deveriam ser estabelecidos pela lei em sentido
formal. Tal encargo não foi delegado pelas Leis nos 10.355/2001, 11.501/2007 ou
10.355/2007, o que implica na violação do princípio da isonomia, ao fixar uma data única
para os efeitos financeiros da progressão, desconsiderando a situação particular de cada
servidor, restringindo-lhe indevidamente o seu direito. 6. Ora, se o servidor preencheu os
requisitos em determinada data, por qual razão a Administração determinaria que os efeitos
financeiros respectivos tivessem início a partir de data posterior, se o direito à
progressão/promoção surgiu à época do implemento das condições exigidas em Lei? 7.Neste
momento, é importante registrar que o Decreto, na qualidade de ato administrativo, é sempre
inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por tal motivo, afrontá-las ou inovar-lhes o
conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da progressão, tal como fixado pelo INSS, transgride o
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto ofende o direito adquirido da parte autora,
verificado no momento em que preencheu todos os requisitos legais para a progressão. 8.
Impende observar ainda que, quanto à avaliação do servidor, a aferição do seu desempenho é
meramente declaratória, razão pela qual os efeitos financeiros da progressão funcional e da
promoção devem recair na data em que for integralizado o tempo, devendo este ser contado a
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partir do momento em que entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego
provimento ao Incidente de Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500.
Relator: Juiz Federal Bruno Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015) 7. Ve-se, assim, que o acórdão
recorrido encontra-se dissonante do entendimento da TNU, razão pela qual deve ser
reformado. 8. Incidente conhecido e provido para reafirmar a tese no sentido de que o
interstício a ser observado para concessão das progressões funcionais e/ou promoções dos
servidores civis da União e das autarquias federais deve levar em conta o disposto na Lei nº
5.645/70 e no Decreto nº 84.669/80, até que seja editado o regulamento a que se refere o art.
8º da Lei nº 10.855/2004, bem como que o marco inicial para contagem dos interstícios das
referidas progressões e promoções funcionais é a data do seu ingresso no órgão. 9.
Considerando que a matéria é exclusivamente de direito e visando a dar efetividade ao
princípio da celeridade, que rege os Juizados Especiais, acolho o pedido formulado na inicial
para condenar a parte ré a conceder as progressões funcionais da parte autora de acordo com
os critérios mencionados, desde a data em que entrou em exercício no INSS, pagando as
diferenças atrasadas decorrentes da revisão de suas progressões funcionais concedidas desde
então. Respeitada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, Lei 8.213/91), tais
valores devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, nos termos
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Determino o
retorno dos autos diretamente ao Juizado de origem para liquidação.

 

(PEDILEF 50583858720134047100, Publicação09/10/2015, RelatorJUIZ FEDERAL DANIEL
MACHADO DA ROCHA)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEIS DE NÚMEROS 10.855/2004
E 11.501/2007. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência veiculado
pela parte autora em face de acórdão exarado pela Quinta Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que, negando
provimento ao recurso inominado interposto, entendeu correta a sentença ao afirmar que a
progressão funcional, a partir da vigência da Lei n.º 11.501/2007, deve obedecer ao interstício
de 18 (dezoito) meses. Sustenta, a autora, em seu pleito de uniformização, que, até a presente
data, não houve a edição do decreto regulamentador dos critérios de concessão de progressão
funcional de que tratam os arts. 7º e 8º da Lei n.º 10.855/2004, com o que as progressões
funcionais devem observar o interstício de 12 (doze) meses, conforme disposições dos arts. 6º,
10, § 1º, e 19 do Decreto n.º 84.669/1980, subsidiariamente aplicáveis no caso concreto, até
que sobrevenha, definitivamente, a concreta regulamentação do instituto. Aponta como
paradigma julgado do STJ (REsp n.º 1.343.128 /SC). 2. O Min. Presidente desta TNU admitiu
o pleito nacional de uniformização. 3. O paradigma apontado presta-se para o conhecimento
do incidente. 4. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade, diante da ausência de
regulamentação infralegal da matéria, da nova redação da Lei n.º 10.855/2004, conferida
pelo art. 2º da Lei n.º 11.501/2007, que trata do desenvolvimento na Carreira do Seguro
Social, prevendo interstício de dezoito meses de efetivo exercício. Entendo que, se não
regulamentados os critérios de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o
art. 7º da Lei n.º 10.855/2004, com a redação da Lei n.º 11.501/2007, tem direito a autora a
ver respeitado o interstício de 12 (doze) meses antes previsto, o qual, ante a situação
delineada, deve ser considerado ainda vigente (TRF4, AC 5066425-58.2013.404.7100,
Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em
18/06/2015). Ou seja, a majoração do interstício para a progressão funcional instituída pela
Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa
determinação de que a matéria seja regulamentada. Dessa forma, até o advento de tal
regulamentação, deve ser aplicado o requisito temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze)
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meses. Mustatís mutandis, é o que recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça
quanto à progressão funcional na carreira do magistério: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. PRESCINDIBILIDADE. LEI 11.784/2008.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que a progressão dos docentes da carreira do magistério
básico, técnico e tecnológico federal será regida pelas disposições da Lei 11.344/2006, com
duas possibilidades: por avaliação de desempenho acadêmico e por titulação, sem
observância do interstício, até a publicação do regulamento (Decreto 7.806/2012). 2.
Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.343.128/SC. 3. Recurso
Especial não provido. (REsp 1483938 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe 27/11/2014) (grifei) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. REGRAS
DE PROGRESSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 120, § 5º, DA LEI N. 11.784/2008 E DAS
REGRAS DE PROGRESSÃO DA LEI N. 11.344/2006 ATÉ O ADVENTO DA
REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 7.806/2012, DOU EM 18.9.2012). MATÉRIA
JULGADA PELO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP Nº 1.343.128/SC, REL.
MIN. MAURO CAMPBELL. 1. A questão relativa à declaração do direito à progressão
funcional por titulação, independentemente do preenchimento do interstício, foi
definitivamente julgada pela 1ª Seção no REsp 1.343.128/SC, de relatoria do Min. Mauro
Campbell, sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC, na sessão de 12.6.2013
(acórdão não publicado), que confirmou o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. Na
hipótese dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ensejar
a integração do julgado. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1323912 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 01/08/2013) (grifei) ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO. LEI 11.784/08. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 1. Cinge-se a
controvérsia dos autos sobre progressão funcional de servidor público federal integrante da
carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, atualmente regida pela Lei
11.784/08. 2. A progressão funcional tem previsão no art. 120 da Lei 11.784/08, cujo § 5º
dispõe que, "Até que seja publicado o regulamento previsto no caput deste artigo, para fins de
progressão funcional e desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, aplicam-se as regras estabelecidas nos arts. 13 e 14 da Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006". 3. Trata-se de nítida condição suspensiva de eficácia no que toca às novas
regras para o desenvolvimento na carreira em questão. Assim, enquanto pendente de
regulamentação, não podem ser aplicados os demais parágrafos do dispositivo citado, de
modo que a lei anterior, por remissão legal expressa, continua a reger a relação entre os
docentes e as Instituições Federais de Ensino no que tange à progressão funcional e
desenvolvimento na carreira. 4. Nesses termos, prevalecem as regras dos arts. 13 e 14 da Lei
11.344/06 relativamente ao período anterior ao advento do Decreto 7.806/12 (publicado no
DOU de 18/09/2012), que atualmente regulamenta os critérios e procedimentos para a
progressão dos servidores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.5. É o caso dos autos, em que o servidor, detentor do título de especialista,
ingressou na carreira na Classe D-I e pretende a progressão para a Classe D-II, situação
prevista no inciso II do art. 13 da Lei 11.344/06 ("Art. 13. A progressão na Carreira do
Magistério de 1º e 2º Graus ocorrerá, exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico,
nos termos de portaria expedida pelo Ministro de Estado da Educação: II - de uma para outra
Classe"), o que se fará independentemente de interstício, tal como preceitua o § 2º do mesmo
art. 13 ("§ 2º - A progressão prevista no inciso II far-se-á, independentemente do interstício,
por titulação ou mediante avaliação de desempenho acadêmico do docente que não obtiver a
titulação necessária, mas que esteja, no mínimo, há dois anos no nível 4 da respectiva Classe
ou com interstício de quatro anos de atividade em órgão público, exceto para a Classe
Especial"). Precedentes: AgRg no REsp 1.336.761/ES, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe
10/10/2012; REsp 1.325.378/RS, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe 19/10/2012 REsp
1.325.067/SC, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJe 29/10/2012; AgRg no REsp 1.323.912/RS, 2ª T.,
Min. Humberto Martins, DJe 02/04/2013. 6. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
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ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1343128 / SC, Primeira
Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/06/2013) (grifei) A questão
também foi uniformizada pela TNU nos termos do voto condutor do julgamento do Pedilef
5051162-83.2013.4.04.7100 (Relator Bruno Carrá, j 15/04/2015). Dessa forma, tenho que a
jurisprudência desta TNU deve ser reafirmada no sentido de que a majoração do interstício
para a progressão funcional instituída pela Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-
aplicabilidade, e, até o advento de tal regulamentação, tem de ser aplicado o requisito
temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze) meses.  5. Em face de todo o exposto, nos
termos da fundamentação, considero que o pedido nacional de uniformização de
jurisprudência veiculado pela parte autora merece ser conhecido e provido.

No caso dos autos, o recorrente não trouxe qualquer argumento ou dado novo
capaz de infirmar o direito reconhecido na sentença, fundamentado na jurisprudência da
TNU, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária que
arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e
mantenho integralmente a sentença prolatada. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000374677v2 e do código CRC 39ca4f35.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5003792-47.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA (RÉU)

RECORRIDO: ALZIRA JUCILEIA CASTRO GUIMARAES DEZAN (AUTOR)

VOTO

 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INCRA em face da sentença que
julgou procedente o pedido formulado pela parte autora - servidora pública, analista em
reforma e desenvolvimento Agrário do INCRA - de declaração do direito à progressão
funcional com interstício de 12 meses a partir da data de ingresso, ao invés de 18 meses.

Alega o INCRA, em síntese, equívoco de interpretação quanto à sucessão
legislativa que regulamentou a matéria, aduzindo que de acordo com o propósito da Lei
11.090/05 a progressão funcional do servidor deve respeitar o interstício mínimo de 18 meses
de efetivo exercício em cada padrão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Inicialmente, observo que a matéria encontra-se pacificada no âmbito da Turma
Nacional de Unificação, no sentido de que o lapso temporal a ser aplicado para a progressão
funcional e promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a
Lei nº 5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do
interstício de 18 meses ainda não foi editado.

No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados da TNU:

(PEDILEF 50583815020134047100, Publicação05/02/2016, RelatorJUIZ FEDERAL
DOUGLAS CAMARINHA GONZALES)

ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO.
INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES. NECESSIDADE REGULAMENTADORA. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul,
o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira
de Técnico do Seguro Social a cada interstício de 12 meses até que seja editado o regulamento
previsto na Lei nº 11.501/2007, que alterou esse período para 18 meses. 2. Interposto incidente
de uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.
Alega que, por força da edição do Memorando-Circular nº 01 INSS/DRH, de 12-01-2010, o
INSS reconheceu a necessidade de processar as progressões funcionais de seus servidores – já
enquadrados na nova Carreira do Seguro Social instituída pela Lei nº 10.855, de 1º-04-2004 –,
mediante a adoção das normas aplicáveis aos servidores do antigo Plano de Classificação de
Cargos – PCC regido pela Lei nº 5.645, de 10-12-1970, até que fosse editado regulamento
específico para as progressões da Carreira do Seguro Social. Para comprovar a divergência,
acostou como paradigma julgado da Turma Recursal do Ceará. 3. Incidente admitido na
origem. Assim, os autos foram encaminhados à TNU e distribuídos a este Relator. 4. Nos
termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
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material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula
ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de
Justiça. 5. Comprovado o dissídio jurisprudencial, conheço do incidente e passo ao exame do
mérito. 6. Esta Turma Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado acerca da
matéria. Segundo esta Corte, o lapso temporal a ser aplicado para a progressão funcional e
promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a Lei nº
5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do interstício
de 18 meses ainda não foi editado. Abaixo, o seguinte PEDILEF: “ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS.
SUCESSÃO DE LEIS E DECRETOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA CONFIANÇA.
NECESSIDADE REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1.Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face de
acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que, reformando
parcialmente a sentença monocrática, julgou procedente o pedido da parte autora condenando
o INSS a revisar as suas progressões funcionais respeitando o interstício de 12 (doze) meses,
em conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19, do Decreto nº 84.669/1980,
observando o referido regramento até que sobrevenha a edição do decreto regulamentar
previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...) 4.4 Pois bem. O regulamento cuja vigência daria
início à contagem do interstício de 18 (dezoito) meses ainda não foi editado. Sendo assim, não
assiste razão à recorrente, pois o lapso temporal a ser aplicado é o de 12 (doze) meses. Ora,
conforme a legislação acima transcrita, inexistente o citado regulamento, devem-se observar
as disposições aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a
da Lei nº 5.645/1970, ou seja, aplica-se o prazo de 12 meses, segundo o Decreto nº
84.669/1980, o qual, conforme já explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5 Atente-se que,
ao estabelecer que “ato do Poder Executivo regulamentará os critérios deconcessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o legislador limitar a
imediata aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto utilizou tempo
verbal futuro para estipular que o regramento ali contido deveria ser regulamentado. 4.6
Cumpre esclarecer que, embora não se possa conferir eficácia plena à referida Lei, a
progressão funcional e a promoção permanecem resguardadas, pois não foram extirpadas do
ordenamento jurídico, tendo havido apenas autorização para alteração de suas condições.
Ademais, não seria razoável considerar que, diante da ausência do regulamento, não se
procedesse a nenhuma progressão/promoção. Portanto, negar tal direito à parte demandante
seria o mesmo que corroborar a falha administrativa mediante a omissão judicial. Cumpre
observar também que, se a omissão beneficia o órgão incumbido de regulamentar o tema, é
imperioso reconhecer que o mesmo postergaria tal encargo “ad aeternum”. 4.7 Neste cenário,
mostra-se plenamente cabível a aplicação de regra subsidiária, esta prevista pela própria
legislação, conforme já esclarecido (Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/1980). (...) 5. Em
verdade, ao fixar que o interstício deve ser contado a partir de janeiro e julho, com efeitos
financeiros a partir de setembro e março, o Decreto ultrapassou os limites de sua função
regulamentar, pois apontou parâmetros que só deveriam ser estabelecidos pela lei em sentido
formal. Tal encargo não foi delegado pelas Leis nos 10.355/2001, 11.501/2007 ou
10.355/2007, o que implica na violação do princípio da isonomia, ao fixar uma data única
para os efeitos financeiros da progressão, desconsiderando a situação particular de cada
servidor, restringindo-lhe indevidamente o seu direito. 6. Ora, se o servidor preencheu os
requisitos em determinada data, por qual razão a Administração determinaria que os efeitos
financeiros respectivos tivessem início a partir de data posterior, se o direito à
progressão/promoção surgiu à época do implemento das condições exigidas em Lei? 7.Neste
momento, é importante registrar que o Decreto, na qualidade de ato administrativo, é sempre
inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por tal motivo, afrontá-las ou inovar-lhes o
conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da progressão, tal como fixado pelo INSS, transgride o
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto ofende o direito adquirido da parte autora,
verificado no momento em que preencheu todos os requisitos legais para a progressão. 8.
Impende observar ainda que, quanto à avaliação do servidor, a aferição do seu desempenho é
meramente declaratória, razão pela qual os efeitos financeiros da progressão funcional e da
promoção devem recair na data em que for integralizado o tempo, devendo este ser contado a
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partir do momento em que entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego
provimento ao Incidente de Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500.
Relator: Juiz Federal Bruno Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015) 7. Ve-se, assim, que o acórdão
recorrido encontra-se dissonante do entendimento da TNU, razão pela qual deve ser
reformado. 8. Incidente conhecido e provido para reafirmar a tese no sentido de que o
interstício a ser observado para concessão das progressões funcionais e/ou promoções dos
servidores civis da União e das autarquias federais deve levar em conta o disposto na Lei nº
5.645/70 e no Decreto nº 84.669/80, até que seja editado o regulamento a que se refere o art.
8º da Lei nº 10.855/2004, bem como que o marco inicial para contagem dos interstícios das
referidas progressões e promoções funcionais é a data do seu ingresso no órgão. 9.
Considerando que a matéria é exclusivamente de direito e visando a dar efetividade ao
princípio da celeridade, que rege os Juizados Especiais, acolho o pedido formulado na inicial
para condenar a parte ré a conceder as progressões funcionais da parte autora de acordo com
os critérios mencionados, desde a data em que entrou em exercício no INSS, pagando as
diferenças atrasadas decorrentes da revisão de suas progressões funcionais concedidas desde
então. Respeitada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, Lei 8.213/91), tais
valores devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, nos termos
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Determino o
retorno dos autos diretamente ao Juizado de origem para liquidação.

 

(PEDILEF 50583858720134047100, Publicação09/10/2015, RelatorJUIZ FEDERAL DANIEL
MACHADO DA ROCHA)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEIS DE NÚMEROS 10.855/2004
E 11.501/2007. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência veiculado
pela parte autora em face de acórdão exarado pela Quinta Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que, negando
provimento ao recurso inominado interposto, entendeu correta a sentença ao afirmar que a
progressão funcional, a partir da vigência da Lei n.º 11.501/2007, deve obedecer ao interstício
de 18 (dezoito) meses. Sustenta, a autora, em seu pleito de uniformização, que, até a presente
data, não houve a edição do decreto regulamentador dos critérios de concessão de progressão
funcional de que tratam os arts. 7º e 8º da Lei n.º 10.855/2004, com o que as progressões
funcionais devem observar o interstício de 12 (doze) meses, conforme disposições dos arts. 6º,
10, § 1º, e 19 do Decreto n.º 84.669/1980, subsidiariamente aplicáveis no caso concreto, até
que sobrevenha, definitivamente, a concreta regulamentação do instituto. Aponta como
paradigma julgado do STJ (REsp n.º 1.343.128 /SC). 2. O Min. Presidente desta TNU admitiu
o pleito nacional de uniformização. 3. O paradigma apontado presta-se para o conhecimento
do incidente. 4. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade, diante da ausência de
regulamentação infralegal da matéria, da nova redação da Lei n.º 10.855/2004, conferida
pelo art. 2º da Lei n.º 11.501/2007, que trata do desenvolvimento na Carreira do Seguro
Social, prevendo interstício de dezoito meses de efetivo exercício. Entendo que, se não
regulamentados os critérios de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o
art. 7º da Lei n.º 10.855/2004, com a redação da Lei n.º 11.501/2007, tem direito a autora a
ver respeitado o interstício de 12 (doze) meses antes previsto, o qual, ante a situação
delineada, deve ser considerado ainda vigente (TRF4, AC 5066425-58.2013.404.7100,
Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em
18/06/2015). Ou seja, a majoração do interstício para a progressão funcional instituída pela
Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-aplicabilidade, na medida em que há expressa
determinação de que a matéria seja regulamentada. Dessa forma, até o advento de tal
regulamentação, deve ser aplicado o requisito temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze)
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meses. Mustatís mutandis, é o que recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça
quanto à progressão funcional na carreira do magistério: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. PRESCINDIBILIDADE. LEI 11.784/2008.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que a progressão dos docentes da carreira do magistério
básico, técnico e tecnológico federal será regida pelas disposições da Lei 11.344/2006, com
duas possibilidades: por avaliação de desempenho acadêmico e por titulação, sem
observância do interstício, até a publicação do regulamento (Decreto 7.806/2012). 2.
Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.343.128/SC. 3. Recurso
Especial não provido. (REsp 1483938 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe 27/11/2014) (grifei) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. REGRAS
DE PROGRESSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 120, § 5º, DA LEI N. 11.784/2008 E DAS
REGRAS DE PROGRESSÃO DA LEI N. 11.344/2006 ATÉ O ADVENTO DA
REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 7.806/2012, DOU EM 18.9.2012). MATÉRIA
JULGADA PELO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP Nº 1.343.128/SC, REL.
MIN. MAURO CAMPBELL. 1. A questão relativa à declaração do direito à progressão
funcional por titulação, independentemente do preenchimento do interstício, foi
definitivamente julgada pela 1ª Seção no REsp 1.343.128/SC, de relatoria do Min. Mauro
Campbell, sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC, na sessão de 12.6.2013
(acórdão não publicado), que confirmou o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. Na
hipótese dos autos, não se vislumbra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ensejar
a integração do julgado. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1323912 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 01/08/2013) (grifei) ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO. LEI 11.784/08. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 1. Cinge-se a
controvérsia dos autos sobre progressão funcional de servidor público federal integrante da
carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, atualmente regida pela Lei
11.784/08. 2. A progressão funcional tem previsão no art. 120 da Lei 11.784/08, cujo § 5º
dispõe que, "Até que seja publicado o regulamento previsto no caput deste artigo, para fins de
progressão funcional e desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, aplicam-se as regras estabelecidas nos arts. 13 e 14 da Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006". 3. Trata-se de nítida condição suspensiva de eficácia no que toca às novas
regras para o desenvolvimento na carreira em questão. Assim, enquanto pendente de
regulamentação, não podem ser aplicados os demais parágrafos do dispositivo citado, de
modo que a lei anterior, por remissão legal expressa, continua a reger a relação entre os
docentes e as Instituições Federais de Ensino no que tange à progressão funcional e
desenvolvimento na carreira. 4. Nesses termos, prevalecem as regras dos arts. 13 e 14 da Lei
11.344/06 relativamente ao período anterior ao advento do Decreto 7.806/12 (publicado no
DOU de 18/09/2012), que atualmente regulamenta os critérios e procedimentos para a
progressão dos servidores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.5. É o caso dos autos, em que o servidor, detentor do título de especialista,
ingressou na carreira na Classe D-I e pretende a progressão para a Classe D-II, situação
prevista no inciso II do art. 13 da Lei 11.344/06 ("Art. 13. A progressão na Carreira do
Magistério de 1º e 2º Graus ocorrerá, exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico,
nos termos de portaria expedida pelo Ministro de Estado da Educação: II - de uma para outra
Classe"), o que se fará independentemente de interstício, tal como preceitua o § 2º do mesmo
art. 13 ("§ 2º - A progressão prevista no inciso II far-se-á, independentemente do interstício,
por titulação ou mediante avaliação de desempenho acadêmico do docente que não obtiver a
titulação necessária, mas que esteja, no mínimo, há dois anos no nível 4 da respectiva Classe
ou com interstício de quatro anos de atividade em órgão público, exceto para a Classe
Especial"). Precedentes: AgRg no REsp 1.336.761/ES, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe
10/10/2012; REsp 1.325.378/RS, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe 19/10/2012 REsp
1.325.067/SC, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJe 29/10/2012; AgRg no REsp 1.323.912/RS, 2ª T.,
Min. Humberto Martins, DJe 02/04/2013. 6. Recurso especial não provido. Acórdão submetido

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 405



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 25/420

5003792-47.2019.4.02.5001 500000374728 .V2 JES15119© JES15119

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1343128 / SC, Primeira
Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/06/2013) (grifei) A questão
também foi uniformizada pela TNU nos termos do voto condutor do julgamento do Pedilef
5051162-83.2013.4.04.7100 (Relator Bruno Carrá, j 15/04/2015). Dessa forma, tenho que a
jurisprudência desta TNU deve ser reafirmada no sentido de que a majoração do interstício
para a progressão funcional instituída pela Lei n.º 11.501/2007 carece de auto-
aplicabilidade, e, até o advento de tal regulamentação, tem de ser aplicado o requisito
temporal ainda vigente, qual seja, de 12 (doze) meses.  5. Em face de todo o exposto, nos
termos da fundamentação, considero que o pedido nacional de uniformização de
jurisprudência veiculado pela parte autora merece ser conhecido e provido.

No caso dos autos, o recorrente não trouxe qualquer argumento ou dado novo
capaz de infirmar o direito reconhecido na sentença, fundamentado na jurisprudência da
TNU, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária que
arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e
mantenho integralmente a sentença prolatada. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000374728v2 e do código CRC 23ca2780.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5001492-37.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IRIA MARIA ZANNI NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO.
AUMENTO REAL DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS
20/19998 E 41/2003. INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DE 2,28% EM
JUNHO DE 1999 E 1,75% EM MAIO DE 2004. PEDIDO
IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não
inicial - de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO
SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE
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CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de benefício
previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28% para junho de 1999 e 1,75%
para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos constitucionais estipulados pelas
Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º,
da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi autorizada pelos
artigos em comento, concluindo que não há autorização legal para que os benefícios de
prestação continuada sejam reajustados de acordo com a majoração dos valores ou do teto
dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a jurisprudência do STJ no
sentido de que não existe vinculação entre os critérios legais para atualização dos salários de
contribuição e os reajustes dos benefícios em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula
568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ -
SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Condeno a parte recorrente (vencida) em custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000358483v2 e do código CRC d83a0394.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:36
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RECURSO CÍVEL Nº 5003102-49.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADILSON MARTINS MACHADO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO E
CORREÇÃO MONETÁRIA. ESPECIALIDADE RECONHECIDA.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que :

“Do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para condenar o réu a revisar o ato de concessão do benefício
previdenciário da parte autora (NB 145.945.732), ADILSON MARTINS MACHADO, CPF
nº 741.222.907-91, a fim de que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria especial,
levando-se em consideração os períodos acima reconhecidos como especial, bem como todos
os períodos que já foram reconhecidos administrativamente.”

Alega o recorrente que:

 “O PPP apresentado pelo autor, administrativamente, apenas registra o responsável pelos
registros ambientais a partir de 01/02/2003.

[...] No que concerne ao agente nocivo RUÍDO, ainda, a jurisprudência dominante no âmbito
do STJ é de que a regulação do tempo de serviço do segurado dá-se por meio da legislação
vigente à época em que o serviço foi prestado, sendo imperioso que, durante a vigência do
Decreto nº 2.172/1997 - 05/03/1997 a 18.11.2003 -, seja considerado como tempo de serviço
especial apenas aquele realizado além do limite de 90 dB de poluição sonoro previsto no
referido ato normativo.

[...] Pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária. Há, na verdade, IMPEDITIVO LEGAL de atribuir
caráter especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre Níveis
de Exposição Normalizados acima de 85dB(A).

[...]Ademais, esta decisão declaratória de inconstitucionalidade foi suspensa em decisão
recentíssima do Ministro Luiz Fux que concedeu excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em
25/09/2018).

Em sua decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:
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“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes
no que 0007776-45.2017.4.02.5050 500000048037 .V4 concerne à modulação temporal dos
efeitos do acórdão embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação de
instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis
inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a
proteção da confiança legítima (...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas”.

Continua válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº
11.960/2009.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente nocivo RUIDO:

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A sentença reconheceu como especiais os seguintes períodos: i) 13/4/77 a 14/3/80; ii) 20/9/82
a 30/9/92; e iii) 1/10/92 a 28/2/2008.

Há 2 PPPs quanto a esses 3 períodos. Todos indicam que a técnica usada foi a dosimetria; e a
norma foi a NHO-1 (ev.1-ppp9, p. 1 e p. 3).

Nessa linha, o recurso do INSS não deve ser acolhido.

II.B. Da correção monetária
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese).

Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18). 

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O julgamento desses
embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a
conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos.

III – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000382779v5 e do código CRC f3a1bea5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:39
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RECURSO CÍVEL Nº 5008438-37.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INEP- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA - INEP (RÉU)

RECORRIDO: ANDRE LUIZ SIELEMANN BARBOSA (AUTOR)

RECORRIDO: ADRIANI DE AMORIM AGUIAR (AUTOR)

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME NACIONAL DO ENSINO
MÉDIO - ENEM. TAXA DE INSCRIÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO
PARA PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DA
REGRA EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA APENAS POR
APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face da sentença que ratificou as termos da tutela antecipada e julgou procedente o pedido
autoral, formulado nos seguintes termos:

C) – Após instrução, pugna pela procedência da ação, requerendo a Vossa Excelência que com
provimento declaratório DECLARE VÁLIDO o pagamento da inscrição efetivado no dia
24/05/2018, e com provimento MANDAMENTAL, determine à instituição ré que
HOMOLOGUE A INSCRIÇÃO dos autores possibilitando a estes sua participação na fase
preliminar do certame, a cargo da instituição ré.

Sustenta o recorrente o que segue:

...

No caso dos autos, conforme item 9 do Edital Nº 16, de 20 de março de 2018, que dispõe sobre
as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2018, o participante deveria ter realizado o pagamento no valor de R$ 82,00 até o dia
23/05/2018, e mesmo em casos de feriado local não haveria prorrogação do prazo.

9. DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

9.1 O pagamento da taxa de inscrição do Enem 2018 destina-se ao participante que não
solicitou isenção do pagamento da taxa de inscrição ou teve sua solicitação de isenção
reprovada. Esse participante deverá realizar a inscrição para o Enem 2018 no endereço
http://enem.inep.gov.br/participante, conforme item 1.5 deste Edital, informar os dados
solicitados, gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento da
taxa de inscrição.

9.2 O valor da taxa de inscrição será de R$82,00 (oitenta e dois reais).

9.3 A taxa de inscrição deverá ser paga até o dia 23 de maio de 2018, respeitados os
horários de compensação bancária, sob pena de a inscrição não ser confirmada.
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9.4 Não haverá prorrogação do prazo para pagamento da taxa de inscrição, ainda que
o último dia do prazo, 23 de maio de 2018, seja feriado estadual, distrital ou municipal
no local escolhido pelo participante para o pagamento da taxa.

9.5 O pagamento da taxa de inscrição do Exame deverá ser realizado por meio da Guia
de Recolhimento da União (GRU Cobrança) e poderá ser efetuado em qualquer agência
bancária, casa lotérica ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos

O Edital nº 16, de 20 de março de 2018, fixou lapso de tempo suficiente para quitação do
boleto. Como assinalado, o período de inscrição iniciou em 7 de maio de 2018 e findou em 18
de maio de 2018, enquanto o termo final para pagamento da taxa de inscrição somente
ocorreu em 23 de maio de 2018.

A responsabilidade pela inscrição é do participante do ENEM, que deve adotar todas as
cautelas necessárias a fim de que o pagamento da respetiva taxa seja feito em sua
integralidade, dentro do prazo fixado pelo edital. A propósito, transcreve-se item 8.13 do
Edital nº 16, de 20 de março, de 2018:

8.13 O Inep não se responsabiliza por inscrição não recebida por quaisquer motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, procedimento indevido do participante e/ou outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados. É de responsabilidade exclusiva do
participante acompanhar a situação de sua inscrição, assim como conferir seu local de
realização das provas.

No caso, o autor efetuou o pagamento da taxa de inscrição após o prazo fixado pelo edital.
Ocorre que, o referido instrumento possui norma expressa quanto à obrigatoriedade de
quitação do boleto no prazo nele fixado, que é improrrogável. Ele, quando de sua inscrição no
exame, aceitou previamente as regras que disciplinam o exame, não podendo querer discutir o
seu conteúdo ou alterá-las no presente momento. Eventual concessão de provimento
jurisdicional nos moldes em que pleiteado implicaria violação aos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e da legalidade.

Todos os demais participantes do ENEM 2018 efetuaram o pagamento da taxa de inscrição no
tempo e modo fixados pelo edital. Não pode, pois, o autor ser beneficiado com um provimento
jurisdicional que assegure o pagamento extemporâneo, sob pena de violação ao princípio
constitucional da isonomia em relação àqueles que quitaram o boleto tempestivamente.

E não se alegue que a eventual desatenção e desídia do participante e/ou do seu responsável
autorizam o pagamento da taxa de inscrição após o prazo fixado pelo edital, que é
improrrogável. Sobre a questão, invoca-se o brocardo latino “dormientibus non sucurrit jus”,
ou seja, o direito não socorre aqueles que dormem.

A organização e preparação de um exame de tamanha grandiosidade, como o ENEM, não se
compatibilizam com a concessão de prazos diferenciados para pagamento da taxa de inscrição
ou, ainda, com a flexibilização de determinadas regras do edital, apenas para atender
particularidades de um determinado participante.

Ademais, a parte autora ao se inscrever no presente Concurso (Exame) concordou com as
normas do Edital. 

O Edital é a peça básica do Exame, vincula tanto a Administração quanto os participantes. Ao
aderir às normas do certame, o participante sujeitou-se às exigências do edital, não pode,
portanto, pretender tratamento diferenciado, contra disposição expressa e pública da lei
interna a que se obrigou.
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As disposições editalícias não podem ser flexíveis às particularidades dos participantes. O
Judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo do edital.

Desta forma, a pretensão da parte autora viola, explicitamente, a normatividade do Edital,
afrontando a Carta da República e a legislação administrativa pátria, não podendo prosperar.

...

Admitida a tese expendida na inicial, restaria ferido o princípio constitucional da igualdade,
na medida em que o requerente não seria avaliado segundo os mesmos padrões de rigor
estabelecidos em edital e aplicados a todos os candidatos participantes do certame.

A sentença está assim fundamentada:

Sem preliminares. No mérito, repiso os argumentos ora articulados na apreciação de pedido
de antecipação de tutela, evento 3:

"[...]

Diante da constatação da não confirmação da inscrição (Anexo 2), os autores
formularam requerimento administrativo, junto ao INEP, buscando informações a
respeito do ocorrido, tendo obtido a seguinte resposta:

"Em atendimento à Manifestação registrada sob o protocolo nº 23546- 027209/2018-96,
segue resposta da Área Técnica: "Prezado Andre Luiz, Informamos que seu
comprovante foi verificado, mas o pagamento foi realizado fora da data limite.
Conforme o Edital, o pagamento deveria ser efetuado até o dia 23/05/2018, sob pena
de invalidar a inscrição. Portanto sua inscrição não foi confirmada." Atenciosamente,
Ouvidoria Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Setor
de Indústrias Gráficas, quadra 04, lote 327 Edifício Villa Lobos – Sede do Inep, térreo
CEP: 70610-908 – Brasília/DF e-OUV: https://sistema.ouvidorias.gov.

Ou seja, a parte autora tentou realizar o pagamento na data do vencimento e, por não
considerar dia útil, o banco transferiu a compensação para o dia útil subsequente. Seja
como for, o pagamento foi aceito pelo banco, não se mostrando razoável a mer ver, o
indeferimento da inscrição, ainda que a destempo, sob pena de burla ao direito
constitucional à educação." 

Vale ressaltar que os autores querem apenas, participar do exame respeitando os
procedimentos expostos no edital.

Nessa linha de raciocínio, destaco a prevalência do princípio da educação em relação ao
princípio da legalidade estrita, mormente o fato de que não se está garantindo aos estudantes
uma vaga em uma instituição de ensino, mas somente o direito de disputar, de forma isonômica
com outros estudantes, a vaga almejada. Assim, ao meu ver, não há violação da
“meritocacria” proporcionada pela realização do certame em questão.

Portanto, ratifico os termos da tutela e reconheço como legítima a inscrição dos autores.

Assiste razão ao recorrente.

Tratando-se de certame nacional, qual seja, Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM, mostra-se razoável a previsão editalícia no sentido de não haver prorrogação do prazo
para pagamento da taxa de inscrição, ainda que o último dia do prazo, 23 de maio de 2018,
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fosse feriado estadual, distrital ou municipal no local escolhido pelo participante para o
pagamento da taxa (item 9.4).

Não obstante isso, a improcedência do pedido, com a consequente revogação da
medida liminar que foi concedida, poderia, no caso concreto, gerar risco de dano de situação
consolidada (efetivação do exame por parte do autor da ação).

Aplica-se ao caso a teoria do fato consumado, nos moldes em que definiu o STJ
ao julgar a Medida Cautelar 22463-MG:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EDUCACIONAL. ENSINOSUPERIOR.
MENOR. EXAME SUPLETIVO. INSCRIÇÃO. LIMINAR. APROVAÇÃO EMVESTIBULAR.
CASSAÇÃO DA LIMINAR. IDADE JÁ ULTRAPASSADA. CURSO DEGRADUAÇÃO EM BOM
ANDAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DO FATO CONSUMADO.PRECEDENTES. PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE1. Cuida-se de medida cautelar
inominada ajuizada com o objetivo deatribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto
contraacórdão no qual se definiu impossível a matrícula de estudanteuniversitário cuja
inscrição no vestibular se deu com base em títulode aprovação no ensino médio obtido antes
dos dezoito anoscompletos, por força de liminar.2. Nos presentes autos somente se debate a
outorga, ou não, deefeito suspensivo ao recurso especial, cuja possibilidadeexcepcional de
atribuição pode ser postulada pela via processualacessória da medida cautelar, nos termos do
art. 288 do RISTJ.3. No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a tese de que
aaprovação do estudante universitário em vestibular - no qual tenhasido inscrito por força de
liminar, com a outorga do certificado deconclusão do ensino médio em supletivo, como nos
autos -, com aconclusão de parte da graduação, excepcionalmente não pode serprejudicada
em razão da apreciação superveniente e negativa domérito. Precedentes: AgRg no AREsp
460.157/PI, Rel. Ministro MauroCampbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2014; REsp
1.394.719/DF,Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2013;REsp
1.289.424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe19.6.2013; AgRg no REsp
1.267.594/RS, Rel. Ministro HumbertoMartins, Segunda Turma, DJe 21.5.2012; e REsp
1.262.673/SE, Rel.Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.8.2011,
DJe30.8.2011.Medida cautelar procedente. Liminar mantida. (STJ - 2ª Turma. MC 22463 /
MG MEDIDA CAUTELAR 2014/0058697-0. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS. Data
da Publicação/Fonte DJe 13/08/2014).

Não obstante a regra do artigo 55 da Lei 9.099/95, o réu não deu causa à
demanda. Antes, a mesma foi causada por conduta do autor da ação. O princípio da
causalidade prepondera sobre o da sucumbência. Por tal razão, deixo de condenar o réu-
recorrente nas verbas de sucumbência.

Pelo expsoto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335277v10 e do código CRC f7b798a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:40
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RECURSO CÍVEL Nº 5018410-31.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RAFAEL PAULINO GUERRA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar como tempo especial os
períodos de 29.04.1995 a 01.03.2009 e de 10.02.2010 a 10.04.2015, em que o autor trabalhou
como vigilante, e condenou o INSS a conceder ao autor aposentadoria especial desde
15.08.2016 (DER). A sentença deixou de reconhecer como tempo especial o período de
11.04.2015 a 21.01.2016.

2. O INSS, em suas razões, alega que não se pode enquadrar como especial a
atividade de vigilante, exercida após 28.04.1995, com base em presunção legal, porque a Lei
n. 9.032/1995 passou a exigir prova da efetiva exposição a agentes nocivos. Em caso de
reforma da sentença, pede a restituição dos valores recebidos pelo autor por força de tutela
provisória de urgência.

3. O autor, em suas razões, alega que o período de 11.04.2015 a 21.01.2016, em
que o autor trabalhou como vigilante na empresa Visel, também deve ser declarado como
tempo especial. Além disso, pede a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal na
atualização das parcelas atrasadas.

4. O autor e o INSS contra-arrazoaram os recursos inominados um do outro,
pedindo o respectivo desprovimento.

VOTO

5. A súmula n. 26 da TNU estabelece que a atividade de vigilante enquadra-se
como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto
n. 53.831/64.

6. Além disso, a Primeira Seção do STJ, no julgamento da Pet. n. 10.679, em
22.05.2019, decidiu que a atividade de vigilante poderia ser considerada como especial,
independentemente de uso de arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente.
Confira-se: 

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
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DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está
excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art.
57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado
que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua
integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim,
o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja
mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

7. No caso dos autos, a CTPS do autor, (evento 1, CTPS4, fl. 02) registra que
ele trabalhou como vigilante na empresa Viação Águia Branca S/A, no período de 02.06.1993
a 01.03.2009. O PPP juntado no evento 1, PPP7, fls. 02-03, registra que o autor, no período
de 02.06.1993 a 01.03.2009, trabalhou como vigilante da empresa Viação Águia Branca S/A,
no setor de segurança patrimonial, onde realizava a segurança patrimonial da empresa,
portando arma de fogo. Deve ser mantido, portanto, o capítulo da sentença que declarou
como tempo especial o período de 29.04.1995 a 01.03.2009 (o período de 02.06.1993 a
28.04.1995 foi reconhecido como especial em âmbito administrativo - evento 1,
PROCADM8, fl. 25).

8. A CTPS do autor (evento 1, CTPS4, fl. 02) também registra que ele trabalhou
como vigilante na empresa Visel - Vigilância e Segurança Ltda., no período de 10.02.2010 a
21.01.2016. O PPP juntado no evento 1, PPP7, fl. 01, registra que o autor trabalhou como
vigilante para a empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda., no período de 10.02.2010 a
10.04.2015 (data de emissão do PPP), e que, durante sua jornada de trabalho, portava arma de
fogo de modo intermitente. Entretanto, apesar do porte de arma de fogo de modo
intermitente, sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de forma geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo, a natureza da atividade do autor, no período mencionado, permite concluir que ele
trabalhou, de forma habitual e permanente, exposto ao agente nocivo perigo.
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9. Quanto ao pedido de declaração da especialidade do trabalho exercido no
período de 11.04.2015 a 21.01.2016, verifica-se, da CTPS do autor (evento 1, CTPS4, fl.
02), que, nesse período, ele continuou trabalhando, como vigilante, na empresa Visel -
Vigilância e Segurança Ltda., de modo que as condições especiais constatadas no período
de 10.02.2010 a 10.04.2015 também podem ser aplicadas ao período de 11.04.2015 a
21.01.2016, porque tanto a função exercida pelo autor quanto as características de seu
trabalho permaneceram idênticas.

10. Com o acréscimo, ao cálculo feito na sentença, do período de 11.04.2015 a
21.01.2016, o autor contava, em 15.08.2016 (DER) (evento 1, PROCADM8, fl. 02), com 29
anos, 02 meses e 29 dias de tempo de serviço sob condições especiais, fazendo jus, portanto,
à aposentadoria especial pleiteada., conforme a tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
13/02/1985 a
18/08/1992

normal 7 a 6 m 6 d não há 7 a 6 m 6 d

02/06/1993 a
01/03/2009

normal 15 a 9 m 0 d não há 15 a 9 m 0 d

10/02/2010 a
21/01/2016

normal 5 a 11 m 12 d não há 5 a 11 m 12 d

Total    29 a 2 m 29 d

11. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 

12. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos. 
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13. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação
do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o
IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual
acima. 

14. Portanto, em resumo, a aplicação da correção monetária ocorrerá desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.

15. Prejudicado o pedido do INSS de restituição dos valores recebidos pelo
autor por força de tutela provisória de urgência, em razão da manutenção do benefício
concedido na sentença.

16. INSS isento de custas processuais. Condeno o INSS ao pagamento
de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput,
da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

17. Sem condenação do autor ao pagamento de custas processuais nem
honorários advocatícios, em virtude do provimento do seu recurso inominado

18. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos inominados e por:
a) negar provimento ao recurso do INSS; b) dar provimento ao recurso do autor para
julgar procedente o pedido de declaração da especialidade do período de 11.04.2015 a
21.01.2016, e, mantendo a aposentadoria especial concedida na sentença, condenar o INSS a
aplicar, sobre as parcelas atrasadas, índices de juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000364908v9 e do código CRC 6e10d219.
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RECURSO CÍVEL Nº 5000245-21.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SEBASTIAO MARCOS SARTORI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que julgou improcedente o pedido de declaração, como tempo especial, dos períodos
de 02/02/1987 a 19/10/1988 (ruído - 85,1 dB), de 01/09/1992 a 28/02/1995 (ruído - 99 dB),
de 02/10/1995 a 03/05/2000 (ruído - 99 dB), de 18/11/2003 a 28/02/2004 (ruído - 85,5 dB),
de 01/03/2004 a 19/06/2005 (ruído - 85,5 dB), de 20/06/2005 a 14/08/2006 (ruído - 85,5 dB),
de 15/08/2006 a 14/08/2007 (ruído - 85,5 dB), de 15/08/2007 a 30/11/2008 (ruído - 85,5 dB),
de 01/12/2008 a 15/07/2009 (ruído - 85,5 dB); e extinguiu o processo sem resolução do
mérito, por falta de interesse processual, em relação aos períodos de 01/01/2010 a 30/11/2010
(hidrocarbonetos aromáticos), de 01/01/2011 a 31/03/2011 (hidrocarbonetos aromáticos), de
01/07/2011 a 31/08/2011 (hidrocarbonetos aromáticos) e de 01/10/2011 a 09/10/2014
(hidrocarbonetos aromáticos). A sentença reconheceu como tempo especial os períodos de
01/01/1985 a 02/01/1987 e de 01/04/1989 a 11/02/1992. Em suas razões, o autor alega que
demonstrou seu trabalho sob condições especiais e pede o respectivo reconhecimento dos
períodos elencados, com a consequente concessão de aposentadoria especial. 

2. O INSS não apresentou contrarrazões.

 

VOTO

3. Quanto ao interesse processual do autor, o fato de o INSS, após contato com
as provas dos autos, ter apresentado contestação, opondo-se à pretensão autoral, revela e
antecipa a resposta que ele teria obtido se houvesse buscado o reconhecimento do período,
previamente, em âmbito administrativo. Por esses motivos, o autor ostenta interesse
processual em pedir a declaração de especialidade dos períodos de 01/07/2011 a 31/08/2011 e
de 01/10/2011 a 09/10/2014. Por outro lado, eventual concessão do benefício será
determinado a partir da data da citação, quando ocorreu a triangularização processual e
permitiu ao INSS o exercício do direito de defesa com base nas provas juntadas aos autos.

4. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite  de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
de 19.11.2003 em diante.
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5. O PPP juntado no evento 1, PROCADM4, fls. 17-18, registra que o autor
trabalhou para a empresa Brunetti e Cia Ltda. ME, como torneiro, no período de 02/02/1987 a
19/10/1988. O PPP informa que, na execução de suas atividades, o autor se expunha ao
agente ruído na intensidade de 85,1 dB, valor superior ao limite de tolerância vigente à época.
O PPP juntado no evento 1, PROCADM4, fls. 22-23, registra que o autor trabalhou para
empresa Mercedinha de Colatina Ltda., como torneiro mecânico, no período de 01.09.1992 a
28.02.1995, sujeito ao agente ruído em intensidade de 99,0 dB, valor que excede o limite de
tolerância vigente à época. O PPP juntado no evento 1, PROCADM4, fls. 24-26, registra que
o autor trabalhou para a empresa Mercedinha de Colatina Ltda., como torneiro mecânico, no
período de 02/10/1995 a 03/05/2000, submetido ao agente ruído na intensidade de 99,0 dB,
valor que supera o limite de tolerância vigente na época. O PPP juntado no evento 1,
PROCADM4, fls. 27-29, registra que o autor trabalhou na empresa Mercedinha de Colatina
Ltda., como torneiro mecânico, no período de 18.11.2003 a 15.07.2009, sujeito ao agente
ruído na intensidade de 85,5 dB, valor que excede, a partir de 19.11.2003, o limite de
tolerância vigente à época. Todos os PPPs indicam a dosimetria como técnica de medição, o
que se coaduna com o posicionamento adotado pela TNU no julgamento do Pedilef n.
0505614-83.2017.4.05.8300.

6. No que diz respeito aos períodos de 01/01/2010 a 30/11/2010, de 01/01/2011
a 31/03/2011, de 01/07/2011 a 31/08/2011 e de 01/10/2011 a 09/10/2014, o laudo técnico
juntado no evento 1, LAUDO3, fls. 01-07, demonstra que o autor trabalhou na empresa
Mecânica Irmãos Sartori Ltda. EPP, na função de torneiro mecânico/soldador, exposto ao
agente químico hidrocarboneto (óleos minerais: óleo, graxa e lubrificantes). O documento
também descreve como atribuições do autor realizar a fabricação, retificação e recuperação
de peças, operando torno mecânico; realizar a lavagem de peças com óleos e solventes
(hidrocarbonetos); esmerilhar peças para acabamento das mesmas com esmerilhadeira
manual; realizar serviços de soldagem de peças, do tipo mig e eletrodo revestido; e lubrificar
peças e engrenagens.

7. Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos nocivos
pelo item 1.2.11 do Decreto n. 53831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n.
2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes químicos nocivos pelo item XIII do
Decreto n. 3.048/1999.

8. Convém ressaltar que, de acordo com decisão da TNU, em sessão realizada
no dia 20.07.2016, a análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de
tolerância, independentemente do período em que a atividade é prestada pelo trabalhador. O
relator do processo na TNU, Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, citou
precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema, segundo o qual
não é possível limitar a 05.03.1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de
trabalho com base na análise quantitativa do risco causado pela exposição a hidrocarbonetos
aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-se à análise
qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade. (Proc. 5004737-
08.2012.4.04.7108).

9. A exposição do autor a hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral, graxa,
lubrificantes) é clara, na medida em que, entres as suas atividades encontravam-se a lavagem
de peças com óleos e solventes, e a lubrificação de peças e engrenagens. 
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10. O documento não registra o uso de EPI eficaz, mas, ainda que o fizesse, o
STF, ao julgar o RE 664.335, fixou duas teses sobre a matéria tratada neste processo: a)
direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo
à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; e b) na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria. A ressalva limita-se ao agente nocivo ruído. 

11. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes
nocivos, deve-se adotar o entendimento no sentido de que o uso de EPI descaracteriza a
atividade em condições especiais se comprovada, no caso concreto, a real efetividade,
suficiente para afastar a relação nociva a que o empregado se submete. Entendimento em
consonância com o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.
664.335, com repercussão geral reconhecida (tema n. 555). Entretanto, registre-se que a
eficácia, embora atestada, excepcionalmente poderá ser afastada seja em razão do risco da
atividade, do tipo de agente nocivo (LINACH) ou do potencial de contaminação (agentes
biológicos - vírus e bactérias), o que deverá ser analisado caso a caso, conforme o ambiente
de trabalho, o agente nocivo e o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador.

12. Assim, torna-se necessário excepcionar apenas os casos de agentes
comprovadamente cancerígenos (conforme LINACH) e agentes biológicos, nesse último
caso, dadas as particularidades do próprio ambiente de trabalho e do potencial de transmissão
de doenças infecciosas, encontradas, mormente, em hospitais e locais congêneres, nos quais
os segurados se encontrem submetidos a situações de risco à saúde, independentemente do
uso de EPI.

13. Aliás, quanto aos agentes cancerígenos, vale frisar que a Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) reunida em sessão no dia 17/08/2018,
decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos constantes da Lista
Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador. A decisão da TNU firmou a tese de que a
redação do art. 68, § 4º, do Decreto n. 3.048/1999 dada pelo Decreto n. 8.123/2013 pode ser
aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para
qualquer período: I. a desnecessidade de avaliação quantitativa; e II. ausência de
descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual). O caso foi
julgado sob o rito de representativo de controvérsia (Tema 170).

14. Assim, considerando que os agentes nocivos indicados no laudo técnico se
inserem nas exceções mencionadas acima (hidrocarbonetos aromáticos), os períodos de
01/01/2010 a 30/11/2010, de 01/01/2011 a 31/03/2011, de 01/07/2011 a 31/08/2011 e de
01/10/2011 a 09/10/2014 devem ser computados como tempo especial.

15. Somando-se os períodos reconhecidos nesta demanda, o autor, na DER
(09.10.2014), dispunha de 23 anos, 08 meses e 7 dias de tempo especial, lapso insuficiente
para fazer jus ao benefício de aposentadoria especial, conforme tabela abaixo:
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Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
01/01/1985 a 02/01/1987 normal 2 a 0 m 2 d não há 2 a 0 m 2 d
02/02/1987 a 19/10/1988 normal 1 a 8 m 18 d não há 1 a 8 m 18 d
01/04/1989 a 11/02/1992 normal 2 a 10 m 11 d não há 2 a 10 m 11 d
01/09/1992 a 28/02/1995 normal 2 a 5 m 28 d não há 2 a 5 m 28 d
02/10/1995 a 03/05/2000 normal 4 a 7 m 2 d não há 4 a 7 m 2 d
19/11/2003 a 15/07/2009 normal 5 a 7 m 27 d não há 5 a 7 m 27 d
01/01/2010 a 30/11/2010 normal 0 a 11 m 0 d não há 0 a 11 m 0 d
01/01/2011 a 31/03/2011 normal 0 a 3 m 0 d não há 0 a 3 m 0 d
01/07/2011 a 31/08/2011 normal 0 a 2 m 0 d não há 0 a 2 m 0 d
01/10/2011 a 09/10/2014 (DER) normal 3 a 0 m 9 d não há 3 a 0 m 9 d
Total    23 a 8 m 7 d

16. Entretanto, verifica-se que, após a DER, o autor continuou trabalhando na
mesma empresa e na mesma função (laudo técnico, evento 1, LAUDO3, PPP juntado no
evento 43, PPP2, fls. 01-02 e CNIS juntado no evento 9, CONT3, fl. 01), de forma que em
02.02.2016 completou os 25 anos de trabalho sob condições especiais e passou a fazer jus à
aposentadoria especial, conforme tabela que segue:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
Tempo especial já reconhecido até 09.10.2014    23 a 8 m 7 d
10.10.2014 a 02.02.2016 (DER reafirmada) normal 1 a 3 m 23 d não há 1 a 3 m 23 d
Total    25 a 0 m 0 d

17. Ressalte-se que o autor requereu a reafirmação da DER no recurso
inominado, além do que a própria autarquia previdenciária costumeiramente procede à
reafirmação da DER em âmbito administrativo. Sabe-se que realmente cabe à Autarquia
Previdenciária o dever da concessão do melhor benefício, mas isso se revela somente
enquanto perdurar o trâmite administrativo, quando o pretenso beneficiário não tenha atingido
todos os requisitos num primeiro momento, mas o fez antes da decisão/comunicação final,
devendo ser efetivada a concessão do benefício, inclusive com observância da legislação em
vigor mais benéfica, caso ele já possua os requisitos necessários quando de sua vigência,
independente da data do requerimento administrativo inicial. 

18. Enfatize-se que, como o autor requereu expressamente tal análise no recurso
inominado, não se revela violação ao princípio da adstrição ou mesmo eventual impugnação à
ausência de novo requerimento administrativo a opção por um novo marco inicial do
benefício (DIB), pois, quando se propõe uma demanda não se espera que ela se prolongue por
tantos anos ao ponto de ser previsível fazer constar em sua peça inicial diversos pedidos
sucessivos para implantação do benefício, ou seja, a parte autora/pretenso beneficiário não
pode ser punido com essa delonga. Ressalte-se que exigir dele novo requerimento
administrativo ano a ano, ainda mais sabendo que o deferimento depende da averbação aqui
pretendida, é priorizar por demais a instrumentalidade das formas em detrimento do fim
colimado, ainda mais tendo em conta todos os princípios que regem os Juizados Especiais,
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principalmente a informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual. Além disso,
a reafirmação da DER é medida que impõe até mesmo na esfera administrativa. Por isso, a
DIB deve ser fixada quando atingiu todos os requisitos para o benefício.

19. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento do recurso inominado do autor.

20. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do autor e dar-lhe provimento
para declarar como tempo especial os períodos de 02/02/1987 a 19/10/1988, de 01/09/1992 a
28/02/1995, de 02/10/1995 a 03/05/2000, de 19/11/2003 a 28/02/2004, de 01/03/2004 a
19/06/2005, de 20/06/2005 a 14/08/2006, de 15/08/2006 a 14/08/2007, de 15/08/2007 a
30/11/2008, de 01/12/2008 a 15/07/2009, de  01/01/2010 a 30/11/2010, de 01/01/2011 a
31/03/2011, de 01/07/2011 a 31/08/2011 e de 01/10/2011 a 09/10/2014 e de 10.10.2014 a
02.02.2016, mantendo-se os já declarados na sentença; e para condenar o INSS a lhe
conceder o benefício de aposentadoria especial com DIB na data da citação. Sobre as parcelas
atrasadas, incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando
devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Defiro a tutela
antecipada, devendo o INSS implantar o benefício no prazo de 45 dias a contar da intimação.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000357511v8 e do código CRC ecbeac66.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:46
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RECURSO CÍVEL Nº 0035677-85.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MILTON ROGERIO PINTO DA VITORIA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor alegando omissão no
acórdão que computou 41 anos, 2 meses e 23 dias de tempo de contribuição na DER, quando,
segundo o embargante, o correto seriam 42 anos, 7 meses e 24 dias de tempo de contribuição.

2. O INSS, intimado, não se manifestou sobre os embargos de declaração
opostos pelo autor.

VOTO

2. O art. 1.022 do CPC prevê as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração. São elas: a contradição, a omissão, a obscuridade e o erro material.

3. No caso dos autos, assiste razão ao embargante, mas o vício não se trata de
omissão, mas, sim, de erro material. De fato, houve erro no cálculo do tempo de contribuição
do autor constante do acórdão embargado.

4. Em sede administrativa, o INSS reconheceu 32 anos, 5 meses e 13 dias de
tempo de contribuição (evento 1, OUT9, fl. 104). Nesta demanda, o autor teve reconhecidos,
como tempo comum, os períodos de 19.05.1986 a 31.08.1986, de 01.12.1986 a 15.04.1987 e
de 01.02.1989 a 30.04.1989. Esses períodos, somados, representam um acréscimo de 10
meses e 27 dias de tempo comum ao tempo já reconhecido administrativamente. Confira-se:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
19/05/1986 a
31/08/1986

normal 0 a 3 m 12 d não há 0 a 3 m 12 d

01/12/1986 a
15/04/1987

normal 0 a 4 m 15 d não há 0 a 4 m 15 d

01/02/1989 a
30/04/1989

normal 0 a 3 m 0 d não há 0 a 3 m 0 d

Total    0 a 10 m 27 d

5. Somando-se 32 anos, 5 meses e 13 dias com 10 m e 27 dias (tempo comum),
apuram-se, nessa primeira etapa do cálculo, 33 anos, 4 meses e 10 dias de tempo de
contribuição, conforme se vê abaixo:

Período Somatório
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Tempo já reconhecido: 32 a 5 m 13 d
Tempo já reconhecido: 0 a 10 m 27 d
Total 33 a 4 m 10 d

6. Calculado o tempo de contribuição que decorre, exclusivamente, da soma do
tempo comum, resta, agora, acrescentar-lhe o tempo derivado da conversão do tempo especial
em comum, que se encontra na coluna acréscimo, na tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
19/05/1986 a
31/08/1986

especial (40%) 0 a 3 m 12 d 0 a 1 m 10 d 0 a 4 m 22 d

01/12/1986 a
15/04/1987

especial (40%) 0 a 4 m 15 d 0 a 1 m 24 d 0 a 6 m 9 d

01/02/1989 a
30/04/1989

especial (40%) 0 a 3 m 0 d 0 a 1 m 6 d 0 a 4 m 6 d

01/01/1991 a
31/10/1996

especial (40%) 5 a 10 m 0 d 0 a 1 m 6 d 8 a 2 m 0 d

01/01/1997 a
30/06/2000

especial (40%) 3 a 6 m 0 d 1 a 4 m 24 d 4 a 10 m 24 d

19/11/2003 a
30/11/2004

especial (40%) 1 a 0 m 12 d 0 a 4 m 28 d 1 a 5 m 10 d

03/12/2005 a
04/12/2006

especial (40%) 1 a 0 m 2 d 0 a 4 m 24 d 1 a 4 m 26 d

05/12/2006 a
31/01/2008

especial (40%) 1 a 1 m 26 d 0 a 5 m 16 d 1 a 7 m 12 d

01/02/2008 a
03/02/2010

especial (40%) 2 a 0 m 3 d 0 a 9 m 19 d 2 a 9 m 22 d

04/02/2010 a
01/04/2011

especial (40%) 1 a 1 m 28 d 0 a 5 m 17 d 1 a 7 m 15 d

02/04/2011 a
18/11/2016 (DER)

especial (40%) 5 a 7 m 17 d 2 a 3 m 0 d 7 a 10 m 17 d

7. O tempo total resultante da soma da coluna acréscimo, acima, totaliza 8 anos,
10 meses e 18 dias, conforme cálculo abaixo:

Período Acréscimo
Tempo já reconhecido 0 a 1 m 10 d
Tempo já reconhecido 0 a 1 m 24 d
Tempo já reconhecido 0 a 1 m 6 d
Tempo já reconhecido 2 a 4 m 0 d
Tempo já reconhecido 1 a 4 m 24 d
Tempo já reconhecido 0 a 4 m 28 d
Tempo já reconhecido 0 a 4 m 24 d
Tempo já reconhecido 0 a 5 m 16 d
Tempo já reconhecido 0 a 9 m 19 d
Tempo já reconhecido 0 a 5 m 17 d
Tempo já reconhecido 2 a 3 m 0 d
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Total 8 a 10 m 18 d

8. Somando-se 33 anos, 4 meses e 10 dias a 8 a 10 m 18 d, tem-se 42 anos, 2
meses e 28 dias na DER, conforme cálculo a seguir:

Período Somatório
Tempo já reconhecido: 33 a 4 m 10 d
Tempo já reconhecido: 8 a 10 m 18 d
Total 42 a 2 m 28 d

9. Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes
parcial provimento para corrigir erro material e declarar que o autor, na DER, computava 42
anos, 2 meses e 28 dias de tempo de contribuição, nos termos da fundamentação, que passa a
integrar o acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000363024v8 e do código CRC cc1ba400.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5020099-76.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARCUS FRECHIANI ZANELLO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, e no art. 321,
parágrafo único, ambos do CPC, c/c art. 51 da Lei n. 9.099/1995. Em suas razões, alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação (art. 489, § 1º, I, do
CPC). No mérito, sustenta que o juízo de origem deveria ter redistribuído o processo para o
juízo competente, e não declarado extinto o processo. Além disso, afirma que a sentença, ao
desconsiderar a planilha e os cálculos anexados à petição inicial, violou o princípio do devido
processo legal. O recorrente conclui aduzindo que declinou dos valores excedentes e
apresentou os cálculos solicitados pelo juízo, e reitera o pedido de redistribuição do feito ao
juízo competente.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. A
sentença não viola o art. 489, § 1º, I, do CPC porque subsumiu os fatos à norma aplicável ao
caso concreto, explicando a relação da norma com a questão decidida.

4. O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação do INSS a lhe
conceder o benefício de aposentadoria especial (pedido principal) ou aposentadoria por tempo
de contribuição (pedido subsidiário). No cálculo que instrui a petição inicial, apurou como
RMI devida o valor de R$ 3.683,22. Entretanto, deu à causa o valor de R$ 39.750,23, o que
equivale a, aproximadamente, 10 prestações. Além disso, no ato de propositura da ação, não
apresentou renúncia expressa ao valor que excedesse o teto dos juizados especiais federais.

5. Diante desses fatos, o juízo de origem determinou a intimação do autor
(evento 3, DESPADEC1), nos seguintes termos:

Tendo em vista que “não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de
competência” (Súmula 17 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais) e considerando que "não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins de
fixação de competência nos Juizados Especiais Federais” (Enunciado n.º 17 do FONAJEF),
intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, se for o caso, renúncia
expressa das parcelas vencidas que superem a diferença entre o teto dos Juizados e o total das
parcelas vincendas.
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Em não havendo renúncia nos moldes supracitados, deverá a parte autora, no mesmo prazo,
apresentar os cálculos dos valores que compõem o valor atribuído à causa (parcelas vencidas,
incluindo 13º, e vincendas, além do cálculo do valor do benefício pleiteado), sob pena de
extinção do feito.

6. Em resposta à intimação, o autor protocolou petição (evento 6, OUT1)
manifestando-se nos seguintes termos:

[o autor] vem MANIFESTAR no sentido de renunciar expressamente aos valores das parcelas
que excedam o teto do juizado especial.  

7. O juízo de origem, interpretando estritamente a declaração de vontade do
autor (evento 8, DESPADEC1), considerou insuficiente a sua manifestação e concedeu-lhe
novo prazo para cumprir o despacho anterior (evento 3, DESPADEC1), oportunidade em que
o autor requereu (evento 11, OUT1) o que segue:

Intimada a parte autora acerca da prevenção quanto ao valor dado a causa bem como os
requisitos exigíveis, declina pela incompetência do juízo. Requer a distribuição da ação ao
juízo competente. 

8. A manifestação do autor na petição juntada evento 6, OUT1 atende ao
despacho juntado no evento 3, DESPADEC1. E isso porque nesse ato judicial foram traçadas
as balizas que norteariam a futura declaração do autor, a saber: não há renúncia tácita no
juizado especial federal, para fins de competência; não cabe renúncia sobre parcelas
vincendas para fins de fixação de competência nos juizados especiais federais; e, por fim, a
ordem de intimação específica para que o autor renunciasse às parcelas vencidas que
superassem a diferença entre o teto dos juizados especiais e o total das parcelas vincendas.
Ciente desses marcos e restrições aos quais deveria moldar sua declaração de vontade para
atrair a competência do juizado especial federal, à manifestação do autor, que textualmente
renunciou aos valores das parcelas que excedessem o teto do juizado especial, pode-se
atribuir o sentido de renúncia às parcelas vencidas que superassem a diferença entre o teto
dos juizados especiais e o total das parcelas vincendas, sem risco de extrapolar os limites do
texto enunciado.

9. Reconhecida a renúncia aos valores excedentes ao teto dos juizados especiais
federais, deve ser rejeitado o pedido de remessa dos autos ao juízo competente porque a
competência dos juizados especiais federais tem natureza absoluta, e não pode ser modificada
por vontade das partes.

10. Sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito e estando
incompleta a instrução processual, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos
autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão
do provimento parcial do recurso.

12. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do autor para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000376485v5 e do código CRC 33dca844.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5001433-27.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, em virtude do
fato de que o autor somente juntou documentação relevante para julgar seus pedidos de
reconhecimento, como tempo especial, dos períodos de 04.09.1975 a 03.10.1978, de
17.01.1986 a 21.08.2000, de 01.07.2005 a 13.02.2012 e de 16.10.2012 a 22.08.2014, e de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ao ajuizar a demanda judicial,
deixando de apresentá-la no processo administrativo. Em suas razões, afirma que o INSS
resistiu a sua pretensão por meio da contestação, o que configuraria seu interesse processual.
Além disso, alega que produziu prova que demonstra tempo de contribuição (comum e
especial convertido em comum) suficiente para fazer jus ao benefício pleiteado.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. Quanto ao interesse processual do autor, o fato de o INSS, após contato com
as provas dos autos, ter apresentado contestação, opondo-se à pretensão autoral, revela e
antecipa a resposta que ele teria obtido se houvesse buscado o reconhecimento do período,
previamente, em âmbito administrativo. Por esses motivos, o autor ostenta interesse
processual em pedir a declaração de especialidade dos períodos de 04.09.1975 a 03.10.1978,
de 17.01.1986 a 21.08.2000, de 01.07.2005 a 13.02.2012 e de 16.10.2012 a 22.08.2014. Por
outro lado, eventual concessão do benefício será determinado a partir da data da citação,
quando ocorreu a triangularização processual e permitiu ao INSS o exercício do direito de
defesa com base nas provas juntadas aos autos.

4. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
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profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.

5 Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o
segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

6. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995 a
05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

7. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

8. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

9. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite  de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
de 19.11.2003 em diante.

10. A CTPS do autor (evento 1, CTPS4, fl. 03) registra que ele trabalhou como
operário para a empresa Dumilho S/A Ind. e Comércio, no período de 04.09.1975 a
03.10.1978. A profissão do autor, sem maiores especificações, não se enquadra naquelas
elencadas nos anexos do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979. Ademais, não
consta dos autos qualquer formulário ou laudo técnico evidenciando a exposição do autor a
agentes nocivos. Portanto, o período não pode ser reconhecido como especial.
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11. O PPP juntado no evento 1, LAUDO8, fls. 01-02, registra que o autor
trabalhou para a empresa Dumilho S/A Ind. e Comércio, como motorista, no período de
17.01.1986 a 21.08.2000. O PPP descreve, como sua atribuição, dirigir caminhão modelo
[ilegível] para transporte de produtos dentro da Grande Vitória. O PPP também informa que,
no exercício de sua atribuição, o autor se expunha ao agente ruído na intensidade de 84 dB.
Esse patamar de ruído só esteve acima do limite de tolerância no interregno delimitado entre
17.01.1986 e 05.03.1997, período que, por isso, pode ser reconhecido como tempo especial.  

12. O PPP juntado no evento 1, LAUDO9, fls. 01-02, registra que o autor
trabalhou para a empresa Heliton do Nascimento Blank Transportes - EPP, como motorista,
no período de 01.07.2005 a 13.02.2012. O PPP informa que as atribuições do autor eram:
dirigir e manobrar veículos de cargas, realizar verificações e manutenções básicas do veículo,
vistoriar o veículo sob sua responsabilidade, dirigir o veículo observando as normas de
trânsito e providenciar a manutenção do veículo, comunicando as falhas e solicitando os
reparos necessários. Ao exercer sua função, o PPP demonstra que o autor expunha-se ao
agente ruído na intensidade de 79,87 dB, valor que não excedia ao limite de tolerância
vigente à época de prestação do serviço.

13. O PPP juntado no evento 1, LAUDO10, fls. 01-02, registra que o autor
trabalhou para a empresa NE-SAC Serviços Ltda. - ME, como motorista, no período de
16.10.2012 a 22.08.2014 (DER). O PPP descreve, como suas atribuições, transportar e
entregar cargas em geral, movimentar cargas, realizar inspeções e reparos em veículos,
vistoriar cargas, verificar documentação de veículos e de cargas, auxiliar no descarregamento
das mercadorias, conferir as mercadorias, trabalhar em conformidade com as normas e
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. O
PPP também informa que, no exercício de sua atribuição, o autor se expunha ao agente
nocivo ruído, mas sem indicar a intensidade. A aferição do nível de exposição ao agente
nocivo ruído sempre exigiu laudo técnico, não se podendo inferir ou presumir a sua
intensidade sem a correspondente medição. Dessa forma, esse período, não pode ser
considerado como tempo especial.

14. Administrativamente, o INSS computou, na DER (22.08.2014), 26 anos, 6
meses e 12 dias de tempo de contribuição (evento 7, PROCADM1, fls. 03.-04). Somando-se
esse tempo ao acréscimo resultante da conversão do período de 17.01.1986 a 05.03.1997 de
tempo especial em comum (4 anos, 05 meses e 13 dias), o autor disporia, na DER, de 30
anos, 11 meses e 25 dias, tempo insuficiente para fazer jus à aposentadoria por tempo de
contribuição pleiteada.

15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

16. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do autor, apenas para condenar o INSS a averbar a  especialidade do período de
17.01.1986 a 05.03.1997, e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de
contribuição.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000358035v4 e do código CRC 2ce1df71.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5002348-73.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE FERNANDES BARROS GABRI (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que declarou como
tempo especial, por exposição ao agente ruído, os períodos de 20.11.1984 a 31.10.1989, de
02.05.1994 a 30.05.1998, 01.07.1998 a 22.05.2004, de 01.07.2005 a 21.09.2006, de
03.05.2010 a 28.02.2011, de 01.04.2011 a 04.06.2014 e de 05.08.2015 a 17.05.2018. Em suas
razões, alega que o INSS alega que a medição do ruído não obedece à legislação de regência;
que não consta histograma ou memória de cálculo das medições realizadas; que a medição
única de nível de pressão sonora é equivocada; que deve ser observado o limite de tolerância
vigente na época de prestação do serviço; e que, a partir de 19/11/2003, deve ser observada a
metodologia descrita na NHO-01 da Fundacentro. 

2. O Autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. No que diz respeito à especialidade do período de 02.05.2012 a 09.04.2018
por exposição ao agente nocivo ruído, importa dizer que no julgamento da Pet. 9.059, a
Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de tolerância para configuração da
especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997;
b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

5. O PPP juntado no evento 1, PROCADM10, fls. 07-10, registra que o autor
trabalhou na empresa Granbrasil - Granitos do Brasil S/A, no período de 20.11.1984 a
31.10.1989, como ajudante de serrador, no setor de serraria. O formulário também demonstra
que, nesse período, trabalhou exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 90,5 dB,
limite que excede o tolerado pela legislação de regência. O PPP juntado no evento 1,
PROCADM10, fls. 11-13, registra que o autor trabalhou na empresa Indústria Reunidas Santo
Leal Ltda., no período de 01.11.1993 a 13.05.1998, como serrador, no setor de serraria. O
formulário também demonstra que, nesse período, trabalhou exposto ao agente nocivo ruído
na intensidade de 94,5 dB, limite que excede o tolerado pela legislação de regência. O PPP
juntado no evento 1, PROCADM10, fls. 14-16, registra que o autor trabalhou na empresa
Indústria Reunidas Santo Leal Ltda., no período de 01.07.1998 a 22.04.2004, como serrador,
no setor de serraria. O formulário também demonstra que, nesse período, trabalhou exposto
ao agente nocivo ruído na intensidade de 90,5 dB, limite que excede o tolerado pela
legislação de regência. O PPP juntado no evento 1, PROCADM10, fls. 17-18, registra que o
autor trabalhou na empresa Sermaza Serraria de Mármores Zampirolli Ltda., no período de
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01.07.2005 a 22.09.2006, como serrador, no setor de produção. O formulário também
demonstra que, nesse período, trabalhou exposto ao agente nocivo ruído em intensidade de
90,9 dB, limite que excede o tolerado pela legislação de regência. O PPP juntado no evento 1,
PROCADM10, fls. 19-20, registra que o autor trabalhou na empresa Camagran Cachoeiro
Mármores e Granitos Ltda. ME, no período de 03.05.2010 a 08.02.2011, como serrador, no
setor de produção. O formulário também demonstra que, nesse período, trabalhou exposto ao
agente nocivo ruído em intensidade de 90,6 dB, limite que excede o tolerado pela legislação
de regência. O PPP juntado no evento 10, PROCADM1, fls. 22-23, registra que o autor
trabalhou na empresa Sabagram Sabadine Granitos e Mármores Ltda., no período de
01.04.2011 a 04.06.2014, como serrador, no setor de produção. O formulário também
demonstra que, nesse período, trabalhou exposto ao agente nocivo ruído em intensidade de
88,7 dB, limite que excede o tolerado pela legislação de regência. O PPP juntado no evento 1,
PROCADM10, fl. 23, registra que o autor trabalhou na empresa Grampel Granitos Peterle
Ltda - EPP, no período de 05.08.2015 a 03.10.2018, como serrador, no setor de serraria. O
formulário também demonstra que, nesse período, trabalhou exposto ao agente nocivo ruído
em intensidade de 94,2 dB, limite que excede o tolerado pela legislação de regência. 

6. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma. 

7. Portanto, as técnicas informadas nos PPPs, para a medição do ruído a que o
autor esteve exposto, atendem aos requisitos da jurisprudência.

8. Não merece acolhida a alegação do INSS de que seria necessária a
apresentação de histograma e memória de cálculo porque o PPP evidencia de forma
satisfatória a exposição, habitual e permanente, ao agente ruído acima dos limites de
tolerância, não havendo impugnação idônea que infirme a sua validade. Ademais, o
histograma e a memória de cálculo não são essenciais ao PPP, uma vez que não se encontram
elencados dentre aqueles previstos nos arts. 264 a 268, da IN 77/2015.

9. Isenção de custas processuais. Condeno recorrente vencido ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

10. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000359930v3 e do código CRC bcc66578.
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RECURSO CÍVEL Nº 5003871-26.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ILMA SCHAEFFER WOLKAT (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra o capítulo da
sentença que não declarou a especialidade do período de 11.09.2000 a 01.02.2018, em que ela
trabalhou como auxiliar de nutrição no Hospital Madre Regina Protmann. Alega que houve
equívoco da sentença ao deixar de reconhecer a especialidade do período de 11.09.2000 a
26.02.2019 porque, nele, a autora esteve exposta a microorganismos, tais como vírus e
bactérias, conforme demonstra a prova colacionada aos autos.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado da autora.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.
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3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. Embora a autora peça a declaração de especialidade do período de 11.09.2000
a 01.02.2018, verifica-se que, no documento juntado no evento 31, ANEXO2, fl. 01, o INSS
reconheceu, como tempo especial, o período de 19.11.2003 a 11.07.2017. Portanto, falta-lhe
interesse processual superveniente em relação a esse período, remanescendo, entretanto,
quanto ao período anterior ao reconhecido administrativamente, de 11.09.2000 a 18.11.2003,
e posterior a ele, de 12.07.2017 a 01.02.2018. Em resumo, é sobre esses dois períodos (de
11.09.2000 a 18.11.2003 e de 12.07.2017 a 01.02.2018), a cujo respeito remanesce o interesse
processual da autora, que a análise recairá.

6. Sendo assim, com o objetivo de comprovar sua exposição aos agentes
nocivos alegados, foi juntado PPP no evento 6, OUT2, fls. 04-05, onde consta que a autora
trabalhou no Hospital Madre Regina Protmann, no período de 11.09.2000 a 26.02.2019, como
auxiliar de nutrição. Nessa função, o PPP registra que as atividades da autora consistiam em
executar as atribuições determinadas pela nutricionista; auxiliar no preparo das refeições,
seguindo o Procedimento Operacional Padrão - POP; contribuir para a organização e
higienização do setor; fazer previsão dos gêneros e os materiais de consumo necessário para o
desenvolvimento do setor; receber, estocar, controlar e distribuir os gêneros e materiais
precedentes do estoque; auxiliar na preparação das refeições de acordo com os cardápios
estipulados; executar a higienização de desinfecção das máquinas e utensílios de cozinha;
distribuir as refeições nas unidades de internação/setores aos clientes, acompanhantes e
colaboradores seguindo os horários de rotina da instituição, ou quando solicitado pelo
superior.
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6. Ressalte-se que, em relação à exposição a agentes biológicos, assim dispõe o
Decreto nº 3.048/1999, em seu anexo IV, acerca das especificidades para serem considerados
especiais por mera avaliação qualitativa, sem as quais não devem ser reconhecidas como tal:

Item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999:

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS  

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

7. Como se vê, a legislação de regência exige contato direto com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou o manuseio de material contaminado, sendo que,
esse contato deve ser habitual e permanente para que se considere a atividade como sujeita a
condições especiais. A jurisprudência tem entendido que, no caso dos agentes biológicos,
satisfaz o conceito de habitualidade e permanência a existência de risco de contaminação e de
prejuízo à saúde do segurado, pois, nesses casos, o que se protege não é o tempo de
exposição, mas o risco de exposição ao agente nocivo (TNU, Pedilef n.
50025992820134047013). Dito isso, extrai-se do PPP que a função de auxiliar de nutrição
exercida nos períodos de 11.09.2000 a 18.11.2003 e de 12.07.2017 a 01.02.2018 não encerra
o risco de exposição a agentes biológicos. As atividades exercidas pela autora, descritas
acima, não exigem o contato permanente com pacientes ou materiais infectados, sendo esse
contato totalmente dissociável da prestação do serviço. O próprio PPP nada registra sobre a
existência de agentes biológicos. Dessa forma, deve ser mantido o capítulo da sentença que
não declarou a especialidade dos períodos de 11.09.2000 a 18.11.2003 e de 12.07.2017 a
01.02.2018.

8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça deferida nos autos.

9. Ante o exposto, voto por declarar, de ofício, a falta de interesse processual
superveniente da autora quanto à declaração de especialidade do período de 19.11.2003 a
11.07.2017, e por conhecer e negar provimento ao recurso inominado em relação ao pedido
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de reconhecimento da especialidade dos períodos de 11.09.2000 a 18.11.2003 e de
12.07.2017 a 01.02.2018.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000356762v4 e do código CRC 93588868.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5002189-70.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CLARINDA GORONCIO DELFIM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença,
integrada pela juntada no evento 40, SENT1, que julgou improcedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade híbrida. Em suas razões, alega que exerceu atividade rural no
período de 1962 a 1975 e de 1988 a 2016, bem como atividade urbana, como contribuinte
individual, até 2016. Entretanto, ao final, pede a reforma da sentença para que seja
reconhecido como tempo de exercício de atividade rural o período de 04.01.1962 a
27.11.1991, a fim que, somado ao interregno de tempo urbano, seja-lhe concedida a
aposentadoria por idade híbrida desde a data do requerimento administrativo (18.01.2016).

2.  O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado da autora.

VOTO

3. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por idade
híbrida é devida ao trabalhador rural que provar tempo de serviço, por período igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido,
combinando exercício de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de
segurados, sendo necessário, ainda, para a mulher trabalhadora rural, o implemento da idade
de 60 anos.

4. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 1007 (recursos afetados:
REsp 1674221 e REsp 1788404), firmou a tese de que o tempo de serviço rural, ainda que
remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins
da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha
sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei
8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou
o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo.

5. Como o benefício pleiteado nos autos é a aposentadoria por idade (híbrida), e
a autora cumpriu o requisito etário em 04.01.2010 (evento 1, OUT2, fl. 04), a carência é de
174 meses, conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/1991.
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6. A consulta ao CNIS da autora (evento 6, PROCADM4, fl. 13) registra os
seguintes vínculos urbanos, como contribuinte individual (costureira - evento 1, OUT2, fl.
11): 01.06.2007 a 30.06.2007, 01.08.2007 a 30.09.2008, 01.11.2008 a 30.09.2013, 01.10.2013
a 31.01.2014, 01.02.2014 a 28.02.2014, 01.03.2014 a 31.07.2014, 01.08.2014 a 31.08.2014 e
01.09.2014 a 29.02.2016. Esses períodos somam 8 anos, 6 meses e 27 dias de tempo de
contribuição, conforme tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
01/06/2007 a
30/06/2007

normal 0 a 1 m 0 d não há 0 a 1 m 0 d

01/08/2007 a
30/09/2008

normal 1 a 2 m 0 d não há 1 a 2 m 0 d

01/11/2008 a
30/09/2013

normal 4 a 11 m 0 d não há 4 a 11 m 0 d

01/10/2013 a
31/01/2014

normal 0 a 4 m 0 d não há 0 a 4 m 0 d

01/02/2014 a
28/02/2014

normal 0 a 0 m 28 d não há 0 a 0 m 28 d

01/03/2014 a
31/07/2014

normal 0 a 5 m 0 d não há 0 a 5 m 0 d

01/08/2014 a
31/08/2014

normal 0 a 1 m 0 d não há 0 a 1 m 0 d

01/09/2014 a
29/02/2016

normal 1 a 5 m 29 d não há 1 a 5 m 29 d

Total    8 a 6 m 27 d

7. Com o objetivo de comprovar o exercício de atividade rural no período de
04.01.1962 a 27.11.1991, a autora juntou os seguintes documentos: a) certidão de casamento,
celebrado em 23.09.1975, em que o cônjuge da autora, José Carlos Delfim, foi qualificado
como motorista (evento 1, OUT2, fl. 07); b) ficha cadastral do cônjuge da autora no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa, qualificando-o como proprietário rural e indicando
sua admissão em 01.07.1977 e o pagamento ininterrupto de mensalidades de julho/1977 a
junho 1988 (evento 1, OUT2, fls. 08-09); c) contrato de parceria agrícola celebrado pelo
cônjuge da autora, como parceiro proprietário, em que ele cede uma lavoura de café de 8.500
pés para receber, em contrapartida, 50% do café colhido. O contrato foi firmado em
22.09.1985 e tinha duração de 3 anos (22.09.1985 a 22.09.1988) (evento 1, OUT2, fls. 12-
13); d) certidão do Registro Geral de Imóveis de Santa Teresa, emitida em 03.12.2015,
declarando que a autora e seu cônjuge, ambos qualificados como agricultores, permaneceram
como proprietários de imóvel rural no período de 03.12.1985 a 18.07.1995 (evento 1, OUT2,
fls. 14-19); e) certidão da Justiça Eleitoral, emitida em 05.02.2010, em que o cônjuge da
autora é qualificado como agricultor (evento 1, OUT2, fl. 20); f) certidão de nascimento do
filho da autora, Jaques Goroncio Delfim, lavrada em 20.01.1985, em que o cônjuge da autora
foi qualificado como motorista e a autora como doméstica (evento 1, OUT4, fl. 05); g)
certidão de casamento dos pais da autora, lavrada em 23.06.1942, em que seu genitor, José
Goroncio, foi qualificado como lavrador (evento 1, OUT4, fl. 09); h)
notificação/comprovante de pagamento de ITR/1992, em nome do cônjuge da autora (evento
1, OUT4, fl. 21); i) certificado de cadastro do pai da autora no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, exercício 1981 (evento 1, OUT4, fl. 23); j) carteira do
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa, em nome do pai da autora, qualificando-
o como lavrador e indicando sua filiação em 11.12.1973 (evento 1, OUT5, fl. 14); k) cartões
de inscrição no Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - Funrural, emitido em
06.03.1986, um em nome do pai e outro em nome da mãe da autora (evento 1, OUT5, fl. 16);
l) título de eleitor do pai da autora, com data de emissão ilegível, qualificando-o como
lavrador (evento 1, OUT5, fl. 17); e m) cartão de protocolo no Funrural, em nome do pai da
autora, como empregador rural, com data de entrada em 14.10.1980 (evento 1, OUT5, fl. 19). 

7. Em entrevista rural (evento 1, OUT6, fls. 16-17), realizada em âmbito
administrativo, em 13.05.2016, a autora declarou que se afastou do meio rural de 1975 a 1988
porque costurava, por conta própria, para os vizinhos. A autora declarou, também, que tinha
04 quitinetes para alugar e que o marido tinha um caminhão, que utilizava para fazer frete
transportando adubo para as cooperativas. 

8. Em justificação administrativa (evento 1, OUT6, fls. 20-27 e evento 1,
OUT7, fls. 01-02), realizada em 18.11.2016, a primeira testemunha, Jonas Luiz Alvarenda,
disse conhecer a autora há 30 anos. Declarou que desde 1985 ela trabalha, com o marido,
exercendo atividade rural. Sobre o período anterior a 1985, nada sabia dizer. A segunda
testemunha, Antônio Carlos Furlani, disse que conhecia a autora havia 40 ou 50 anos (1966 a
1976), desde quando ela ainda era solteira. Declarou que: o pai dela tinha um terreno
limítrofe com o do depoente; que a autora trabalhava com os pais na roça; e que, após o
casamento da autora (1975), não sabia dizer se ela continuou a exercer atividade rural. A
terceira testemunha, José Roberto de Azevedo, disse que conhecia a autora havia cerca de 18
anos e que viu a autora e seu marido exercendo atividade rural quando ele, o depoente, tinha
entre 27 e 30 anos (entre 1994 e 1997). 

9. A interpretação da prova leva à conclusão, de plano, que no período de 1975
a 1988 a autora não exerceu atividade rural. O fato foi por ela declarado em entrevista rural.
Assim, do período originalmente pleiteado (04.01.1962 a 27.11.1991), resta verificar o
exercício de atividade rural nos períodos remanescentes de 04.01.1962 a 31.12.1974 e de
01.01.1989 a 27.11.1991.

10. No que diz respeito ao período de 04.01.1962 a 31.12.1974, existem apenas
dois documentos que serviriam de início de prova material: a certidão de casamento dos pais
da autora, lavrada em 23.06.1942, em que seu genitor, José Goroncio, foi qualificado como
lavrador (evento 1, OUT4, fl. 09) e a carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa
Teresa, em nome do pai da autora, qualificando-o como lavrador e indicando sua filiação em
11.12.1973 (evento 1, OUT5, fl. 14). Essas provas são poucas, isoladas e distantes uma da
outra, e não foram corroboradas, de forma robusta, pelos depoimentos. Dos três depoentes,
dois nada sabiam sobre o período; apenas um expressou conhecimento dos fatos. Além disso,
verificou-se, em consulta ao Plenus (evento 58, INF1, fl. 01), que o pai da autora, cuja
qualificação poderia ser-lhe estendida, aposentou-se por idade (NB 0953223191, com DIB
em 14.10.1980 e DCB em 08.04.2005) como empregador rural. No Plenus também consta
que sua forma de filiação era empresário, o que afasta a alegação de que ele era segurado
especial.
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11. Quanto ao período de 01.01.1989 a 27.11.1991, existem os seguintes
documentos que se classificariam como início de prova material: ficha cadastral do cônjuge
da autora no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa, qualificando-o como
proprietário rural e indicando sua admissão em 01.07.1977 e o pagamento ininterrupto de
mensalidades de julho/1977 a junho 1988 (evento 1, OUT2, fls. 08-09); certidão do Registro
Geral de Imóveis de Santa Teresa, emitida em 03.12.2015, declarando que a autora e seu
cônjuge, ambos qualificados como agricultores, permaneceram como proprietários de imóvel
rural no período de 03.12.1985 a 18.07.1995 (evento 1, OUT2, fls. 14-19); e certidão de
nascimento do filho da autora, Jaques Goroncio Delfim, lavrada em 20.01.1985, em que o
cônjuge da autora foi qualificado como motorista e a autora como doméstica (evento 1,
OUT4, fl. 05). Aqui, vê-se que, dos três documentos, somente o listado em segundo lugar
abrange o período inteiro. O primeiro se refere a período que termina em momento
imediatamente anterior ao pleiteado. A ele, em tese, se poderia atribuir eficácia prospectiva,
mas, como não foi confirmado, pelos depoentes, de forma a excluir qualquer dúvida sobre a
sua idoneidade, sua eficácia não pode ser elastecida. O terceiro - e último - documento
conflita com o segundo, porque o autor foi qualificado como motorista em período que
coincide, parcialmente, com aquele em que afirma ter exercido trabalho rural em regime de
economia familiar. Aliás, sobre o fato de que o marido da autora exercia a profissão de
motorista, há três referências nos autos: a certidão de casamento dele com a autora indica a
sua profissão como motorista, em 1975; a certidão de nascimento de seu filho também
registra motorista como a profissão do cônjuge da autora, em 1985; e a entrevista rural,
juntada no evento 1, OUT3, fls. 28-29, em que o autor declarou que, de 1998 a 2003,
trabalhou como caminhoneiro fazendo frete para cooperativa. Esses fatos indicam que o
cônjuge da autora, paralelamente ao trabalho rural, exercia outra profissão, e isso levanta
questionamentos sobre a indispensabilidade da atividade rural para a subsistência do grupo
familiar, ainda mais que somente um depoente, e de forma imprecisa, confirmou o trabalho
rural da autora. Na verdade, a ideia de que o trabalho rural era indispensável para a
manutenção do grupo familiar da autora também se torna enfraquecida pelo simples fato de
que ela e o marido eram proprietários de 04 quitinetes e, não se pode perder de vista, um
caminhão, o que indica capacidade econômica além do necessário para a subsistência. 

12. Dessa forma, diante da confirmação da ausência de prova tanto de trabalho
rural em regime de economia familiar como de cumprimento do tempo de serviço por período
igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido
(no caso, 174 meses), a sentença deve ser mantida.

13. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade suspendo, em razão
da gratuidade da justiça deferida nos autos.

14. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado da autora e negar-
lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000362673v9 e do código CRC 731aa733.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5004367-89.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EMILIO KUMM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
declarou como tempo rural todos os períodos pleiteados pelo autor, a saber, de 13.07.1979 a
10.01.1988, de 11.01.1988 a 17.10.1996 e de 14.07.2007 a 04.05.2018, mas julgou
improcedente o pedido de aposentadoria por idade porque, de 10/1996 a 07/2007, o autor
exerceu atividade urbana, o que caracterizaria a descontinuidade do exercício da atividade
rural. Em suas razões, o autor pede a reforma da sentença para que o período remoto, anterior
à descontinuidade, sirva como tempo de carência e, somado aos demais períodos, lhe
assegure a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. No evento 1, CTPS6, fl. 01 e no evento 1, CTPS7, fl. 01, constam anotações
na CTPS do autor dos seguintes vínculos urbanos: 18.10.1996 a 14.05.1997 (servente), de
03.12.2001 a 30.01.2002 (pedreiro), de 19.02.2002 a 19.12.2002 (oficial pleno), de
01.07.2003 a 15.08.2003 (pedreiro), 03.05.2004 a 01.06.2004 (pedreiro), 01.10.2004 a
21.01.2005 (pedreiro), de 03.10.2005 a 30.11.2005 (pedreiro) e de 03.01.2006 a 13.07.2007
(pedreiro). São 8 períodos que, de forma fracionada, somam uma descontinuidade equivalente
a 03 anos, 09 meses e 10 dias, lapso esse em que o autor nem mesmo alega ter exercido
trabalho rural. Confira-se a tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
18/10/1996 a
14/05/1997

normal 0 a 6 m 27 d não há 0 a 6 m 27 d

03/12/2001 a
30/01/2002

normal 0 a 1 m 28 d não há 0 a 1 m 28 d

19/02/2002 a
19/12/2002

normal 0 a 10 m 1 d não há 0 a 10 m 1 d

01/07/2003 a
15/08/2003

normal 0 a 1 m 15 d não há 0 a 1 m 15 d

03/05/2004 a
01/06/2004

normal 0 a 0 m 29 d não há 0 a 0 m 29 d

01/10/2004 a
21/01/2005

normal 0 a 3 m 21 d não há 0 a 3 m 21 d

03/10/2005 a normal 0 a 1 m 28 d não há 0 a 1 m 28 d
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30/11/2005
03/01/2006 a
13/07/2007

normal 1 a 6 m 11 d não há 1 a 6 m 11 d

Total    3 a 9 m 10 d

4. Conforme consignado na sentença e fixado pelo STJ no julgamento do AgInt
no REsp 1.590.573, há a descaracterização da atividade rural e a perda da qualidade de
segurado quando a interrupção de período laboral é superior à assinalada pela legislação
previdenciária. No caso dos autos, o afastamento do meio rural pelo  período de 10/1996 a
07/2007, que consistem em um interregno de 03 anos, 09 meses e 10 dias, repita-se, importou
descontinuidade do exercício de atividade rural e desautoriza o cômputo dos períodos
anteriores a 10/1996 como carência. É o que se entende, de forma predominante, no STJ. O
período posterior a 07/2007, contudo, não é suficiente para preencher a carência legalmente
exigida para a concessão do benefício ora pleiteado.

5. Sendo assim, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos.

6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

7. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do autor e por
negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000374378v6 e do código CRC ffa86813.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0003601-65.2018.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GILDETE SOUZA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural. Em suas razões, alega que
apresentou início de prova material que,  corroborado pela prova oral, demonstrou o exercício
de atividade rural pelo tempo necessário para o preenchimento da carência legalmente exigida
para a concessão do benefício.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado da autora.

VOTO

3. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 55
anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora
completou 55 anos de idade em 07.06.2013 (evento 1, OUT3, fl. 02) e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural em 26.09.2017 (evento 1, OUT5, fl. 01). Resta cumprido,
portanto, esse requisito.

4. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Além disso, frise-se que a
Súmula 54 da TNU prevê que para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador
rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade
mínima. Como a autora pediu a concessão de aposentadoria por idade e preencheu o requisito
etário em 2013, deve comprovar tempo de trabalho rural por 180 meses, conforme o art. 25, II
c/c art. 142 da Lei n. 8.213/1991.

5. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

6. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
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contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário.

7. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula
n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

8. No caso concreto, para comprovação do exercício de atividade rural pelo
tempo de carência exigido por lei, a parte autora juntou aos autos os seguintes documentos: a)
contas de energia elétrica, em nome do marido da autora, Oziel Batista dos Santos, com
endereço em área rural, referentes a janeiro/2014, maio/2015 e outubro/2016 (evento 15,
OUT22, fl. 17; evento 15, OUT22, fl. 19; e evento 1, OUT4, fl. 01); b) ficha de internação e
alta do Hospital e Maternidade São João Batista, em nome do marido da autora, qualificando-
o como gari, datada de 19.03.1998 (evento 1, OUT6, fl. 01); c) escritura pública de cessão de
promessa de compra e venda, lavrada em 29.04.2011, em que o marido da autora, qualificado
como lavrador, figura como outorgado comprador de área de terreno rural situada no Córrego
do Itauninha, Município de Mucurici/ES (evento 1, OUT7, fls. 01-02); d) declaração de
ligação/instalação de energia elétrica relativa à propriedade do marido da autora, afirmando a
ligação em 18.03.2013 e a sua continuidade até 14.02.2018 (data de emissão da declaração)
(evento 1, OUT8, fl. 01); e) ficha da Secretaria Municipal de Saúde - Saúde da Família,
preenchida em 02.03.2005, em que consta, no campo cadastro da família, a ocupação da
autora e de seu marido como lavradores, e a de seus filhos como vaqueiros (evento 1, OUT9,
fl. 01); f) ficha de matrícula do filho da autora, Maycon Batista dos Santos, ocorrida em
31.01.2006, em que a autora e seu marido aparecem qualificados como lavradores (evento 1,
OUT10, fl. 01); g) ficha de matrícula da filha da autora, Leliane Batista dos Santos, ocorrida
em 10.03.2009, em que a autora e seu marido aparecem qualificados como lavradores (evento
1, OUT10, fl. 02); h) ficha de matrícula da filha da autora, Angela Batista dos Santos, com
data ilegível, em que a autora e seu marido aparecem qualificados como lavradores (evento 1,
OUT10, fl. 03); i) ficha de matrícula do filho da autora, Leonardo Batista dos Santos,
ocorrida em 31.01.2006, em que a autora e seu marido aparecem qualificados como
lavradores (evento 1, OUT10, fl. 04); j) carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Mucurici, em nome do marido da autora, qualificando-o como lavrador e registrando como
data de admissão 18.10.1981 (evento 1, OUT12, fl. 02); k) declaração de Elber Lourenço da
Silva (MEI) afirmando que a autora era sua cliente desde 11.11.2012 até  18.07.2016 (data de
emissão da declaração) (evento 1, OUT13, fl. 01); e l) ficha de matrícula do filho da autora,
Leliane Batista dos Santos, ocorrida em 07.02.2011, em que a autora e seu marido aparecem
qualificados como lavradores (evento 15, OUT22, fl. 47).

9. O INSS juntou consulta ao CNIS, que não retornou qualquer resultado em
relação à autora (evento 24, OUT27, fls. 02-03).

10. Em relação a seu marido, retornou a existência de recolhimento (sobre um
salário mínimo) (evento 24, OUT27, fl. 05-06), como contribuinte individual, no período de
01.01.2015 a 31.03.2015; como facultativo, no período de 01.04.2015 a 30.04.2015 (sobre

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 419



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 73/420

0003601-65.2018.4.02.5052 500000351952 .V3 JES10745© JES7058

um salário mínimo) (evento 24, OUT27, fl. 05-06), e, como empregado, em função de
vínculo com o Município de Mucurici, no período de 01.02.1994 a 12/1999 (última
remuneração) (remuneração de um salário mínimo) (evento 24, OUT27, fl. 09-10). O CNIS
também registra que o marido da autora recebeu auxílio-doença no período de 31.03.2015 a
26.11.2015 e que recebe aposentadoria por invalidez desde 27.11.2015, no valor de um
salário mínimo.

11. Em consulta ao sistema Plenus, confirmou-se que o marido da autora
recebeu auxílio-doença no período de 31.03.2015 a 26.11.2015 e que ele recebe
aposentadoria por invalidez desde 27.11.2015, constando ainda do sistema que, em relação a
ambos os benefícios, sua forma de filiação era contribuinte individual e seu ramo de
atividade, comerciário.

12. Quanto à prova oral, a sentença consignou o seguinte:

Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a autora informou que mora na fazenda Rita
há vinte anos; que trabalhava para o Adilson, dono da fazenda, plantando roça; que o marido
era empregado do Adilson, sem CTPS assinada; que o Adilson deu um pedaço de terra para
plantar; que já trabalhou como diarista em roça, com Aroldo, Luizinho, Nilton; que o marido
trabalhou na prefeitura como gari, mas já faz muito tempo; que acha que trabalhou uns treze
anos; que nessa época já morava na roça; que nessa época a autora trabalhava em roças; que
nunca trabalhou fora da roça; que somente de vez em quando faz uma faxina ou lava uma
roupa para ajudar, mas é quando tem pouco serviço na roça; que na época em que o marido
trabalhou na prefeitura ele tinha a rocinha dele e no sábado e domingo ele sempre cuidava.

A primeira testemunha ouvida em Juízo, em síntese, disse que conhece a autora há 20 anos e
mora em terra vizinha; que conhece o esposo da autora; que tem vinte anos que moram e
trabalham na terra; que às vezes ela trabalha na terra dos vizinhos como diarista; que planta
mandioca e feijão; que não sabe se o marido trabalhou em outro lugar fora da terra; que às
vezes ela lava roupa para um ou outro, mas sempre volta para o serviço de roça.

Por sua vez, a outra testemunha informou que conhece a autora há mais de 25 anos; que é
vizinho de propriedade; que ela trabalha com o marido na roça; que tem uns vinte anos que
moram e trabalham na propriedade; que produzem de tudo um pouco; que o marido da autora
sempre trabalhou na roça; que às vezes a autora trabalha para um outro vizinho em serviços
de roça; que às vezes ela lava roupas para vizinhos; que o marido da autora já trabalhou na
prefeitura, mas já tem muito tempo.   

13. A autora apresentou início de prova material que cobre um período que se
estende de 02.03.2005 à 26.09.2017 (DER), totalizando um lapso de 12 anos, 06 meses e 25
dias. A prova oral foi harmônica e as testemunhas, demonstrando conhecimento dos fatos,
afirmaram que a autora há, no mínimo, 20 anos trabalha na roça. Dessa forma, considerando
o acervo probatório dos autos - prova documental e oral - e possibilidade, autorizada pela
TNU, de se atribuir eficácia retroativa à prova documental corroborada pela prova
testemunhal, pode-se concluir que a autora, na DER, havia cumprido o período de carência de
180 meses, necessário para a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

14. No que diz respeito à renda do marido da autora, a TNU tem entendimento
(Enunciado 41), no sentido de que o fato de algum membro do grupo familiar auferir outra
renda, que não a derivada das lides campesinas, não descaracteriza, por si só, a qualidade de
segurado especial da autora, cuja condição essencial deriva da indispensabilidade do labor
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rural para a subsistência do grupo. Isso quer dizer que, se o trabalho rural permanece
indispensável à sobrevivência da família, e não se constitua em atividade secundária, o só fato
de haver outra fonte de renda na família não descaracteriza o regime de economia familiar.
No caso concreto, a renda do marido da autora, que não ultrapassa um salário mínimo, não
retirou o caráter de indispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar.

15. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento do recurso inominado.

16. Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da
tutela de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a
Autarquia Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta
decisão.

17. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso inominado
da autora, para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por idade rural,
com DIB na DER. Sobre as parcelas atrasadas, deverão incidir juros de mora, desde a citação,
e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos
da Justiça Federal. Tutela antecipada deferida.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000351952v3 e do código CRC f52db606.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5005490-25.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ARLENE MARIA QUINTINO FRINHAMI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que
manteve sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade
rural ou híbrida. Em suas razões, alega existir omissão no acórdão porque, embora tenha
pedido a declaração de tempo rural de dois períodos (30.09.1969 a 01.08.1980 e de
01.09.2001 até os dias atuais), somente o período de 01.09.2001 em diante foi apreciado. O
período de 30.09.1969 a 01.08.1980, em que a autora era solteira, não foi analisado no
acórdão.

2. O INSS, intimado, não se manifestou.

VOTO

3. Nos termos dos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro
material.

4. De fato, há omissão no acórdão. O acórdão analisou apenas o período de
01.09.2001 até os dias atuais, nada mencionando sobre o interregno de 30.09.1969 a
01.08.1980.

5. O período de 30.09.1969 a 01.08.1980 coincide com o lapso que vai dos 12
aos 22 anos de idade da autora (evento 1, RG4, 02).

6. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários. Posteriormente, a TNU ampliou a tese anteriormente
fixada ao adotar o entendimento de que também o trabalho rural do menor com idade inferior
a 12 anos pode ser considerado para fins previdenciários (Pedilef n. 0001593-
25.2008.4.03.6318).

7. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.
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8. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. 

9. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural.

10. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula
n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

11. Como o objetivo de fazer prova do exercício de atividade rural, a autora
juntou os seguintes documentos: a) ficha cadastral de Sindicato Rural indicando a filiação do
pai da autora, Antenor Quintino, em 12.10.1973, bem como a sua profissão de lavrador
(evento 1, RG7, fl. 03); b) título de eleitor do pai da autora, emitido em 25.10.1957,
indicando sua profissão como lavrador e registrando a participação em eleições até
15.11.1976 (evento 1, TELEITOR8, fls. 02-03); c) ficha de matrícula escolar, em nome da
autora, referente à antiga 5ª série, cursada em 1979. A ficha registra que a escola estava
localizada em zona rural e qualifica o pai da autora como lavrador (evento 1, ANEXO12, fls.
02-03); d) escritura pública de compra e venda, lavrada em 21.02.1968, tendo o pai da autora,
comprador, sido qualificado como lavrador (evento 1, PROCADM13, fls. 18-21); e) certidão
emitida pelo INCRA, em 15.06.2015, afirmando que consta, em seu registro, a existência de
imóvel rural em nome do pai da autora no período de 1972 a 1991 (evento 1, PROCADM13,
fl. 22); f) documento parcialmente ilegível, indicando que o pai da autora, em 01.10.1975, era
empregador rural (evento 1, PROCADM13, fl. 26); e g) aviso de débito tributário, emitido
pelo INCRA em 01/1980, em nome do pai da autora (evento 1, PROCADM13, fl. 26).

12. No evento 89, INFBEN1, fl. 01, consta imagem da tela do sistema Plenus
registrando que o pai da autora se aposentou por idade, em 23.05.1988, como empregador
rural (ramo de atividade: rural; forma de filiação: empresário).

13. No período em que a autora pretende ver reconhecido como tempo de
exercício de atividade rural em regime de economia familiar, ela depende de que lhe seja
estendida a profissão do pai. Entretanto, dois documentos constantes dos autos demonstram
que ele não era segurado especial: o documento, parcialmente ilegível, indicando que o pai da
autora, em 01.10.1975, era empregador rural, juntado no evento 1, PROCADM13, fl. 26, e a
imagem da tela do Plenus, que evidencia que ele se aposentou como empregador rural em
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23.05.1988, juntada no evento 89, INFBEN1, fl. 01. Por esses motivos, não há
confirmação nos autos de que a autora exerceu atividade rural em regime de economia
familiar no período de 30.09.1969 a 01.08.1980, o que impede a declaração pleiteada.

13. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento aos embargos de
declaração da autora apenas para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo, nos
termos da fundamentação, que passa a integrar o acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000379943v3 e do código CRC c40fcf40.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0022824-44.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARLI SOUSA FERNANDES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos pela autora alegando
omissão no acórdão. Afirma que o vício consiste na falta de apreciação do pedido de
reconhecimento de todo o período rural (28 anos, 03 meses e 21 dias). Embasa seu pedido na
tese fixada pelo STJ, no julgamento do tema 1007, que permitiu o cômputo como carência,
independentemente do recolhimento de contribuições, do tempo de serviço rural, ainda que
remoto ou descontínuo, anterior ao advento da Lei n. 8.213/1991.

2. O INSS, intimado, não se manifestou sobre os embargos de declaração.

VOTO

3. Nos termos dos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro
material.

4. De fato, há omissão no julgado. O acórdão embargado foi prolatado à luz de
tese contrária (tema 168/TNU) a que, por fim, prevaleceu no ordenamento jurídico (tema
1007/STJ).

5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 1007 (recursos afetados:
REsp 1674221 e REsp 1788404), firmou a tese de que o tempo de serviço rural, ainda que
remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins
da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha
sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei
8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou
o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo. À luz dessa tese, passa-se à nova análise do caso.

6. A sentença (evento 33, SENT37, fls. 01-04) julgou improcedente o pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural. Embora, incidentalmente, ela tenha afirmado ser
incontroverso que a autora exerceu atividade rural entre 14.12.1984 e 31.12.1994,
fundamentou a improcedência do pedido no fato de que o labor rural não ocorreu em período
imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria.
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7. A autora opôs embargos de declaração à sentença por falta de apreciação do
pedido alternativo de aposentadoria por idade híbrida. A decisão que julgou o recurso (evento
39, SENT38, fls. 01-05) rejeitou o pedido, ao argumento de que o tempo rural de 14.12.1984
a 31.12.1994 não poderia ser computado para fins de aposentadoria por idade híbrida por ser
remoto, ou seja, por estar muito distante dos 180 meses anteriores ao requerimento
administrativo, que ficou compreendido entre 2001 e 2016.

8. O acórdão juntado no evento 63, RELVOTO2, negou provimento ao recurso
inominado da autora. O pedido de aposentadoria por idade rural foi rejeitado com base no
seguinte fundamento:

A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurado especial da parte
autora no período vindicado ou a soma do período urbano já reconhecido, para fins do
benefício por idade híbrido, eis que já atingiu o requisito etário – 60 anos mulher ou 65 anos
homem (fls. 11), vez que nascida em 07.02.1955.

Restou definido nos autos que a parte autora deixou o meio rural de forma
definitiva, a fim de residir e trabalhar na grande Vitória, desde 1994. Inclusive o argumento
inicial de que teria voltado a trabalhar nas terras de um irmão a partir de 2010 foi ignorado
no recurso, até porque além de sequer confirmado em audiência (ev. 32), seu CNIS de fls.
162-164 demonstra contribuições urbanas desde 2012, além da própria averbação rural pelo
INSS (1984 a 1994).

Assim, independentemente de a recorrente já contar tempo de carência mínima
para o benefício rural aos 55 anos, caso viesse a ser averbado o período anterior a 1984,
como deixou o labor rurícola muito antes da idade necessária, somente atingida em 2010,
não faz jus àquele benefício rural simples, em razão da descontinuidade.

O pedido de aposentadoria por idade híbrida foi rejeitado ao argumento de que:

Na hipótese dos autos, como já dito, a recorrente completou 60 anos em 2015,
pois nasceu em 07.02.1955 (fl. 11) e requereu o benefício em 01/04/2016 (fl. 168). Logo, nos
termos do art. 142 da Lei nº 8.213/91, exige-se 180 meses de carência (15 anos - rural e
urbana), ou seja, ainda que de forma descontínua ou intercalada com labor urbano, no
período entre 2000 a 2015 ou 2001 a 2016. Como deixou o meio rural desde 1994, já que
teve averbado o período entre 1984 a 1994, não satisfaz a exigência determinada na
legislação de regência, conforme PEDILEF nº0001508-05.2009.4.03.6318/SP acima
referido, inclusive pelo fato de somente ter vertido contribuições urbanas a partir de 2012 (fl.
164), demonstrando a extensa descontinuidade (prazo superior a 3 anos) e contribuições
urbanas inferiores a 1/3 da carência.

Assim, o exercício da atividade rural em período remoto, fora do período de
carência necessária - 180 meses anteriores ao implemento da idade ou antes da DER -, não
pode ser somado ao tempo de contribuição urbano para fins de aposentadoria híbrida.

9. Na 1ª Turma Recursal, nos primeiros embargos de declaração (evento 68,
EMBDECL1), a autora, sob a alegação de omissão no acórdão, pretendeu a averbação de
todas as contribuições com indicador PREC-MENOR-MIN em todo o período de
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recolhimento urbano (04 anos e 06 meses) e o reconhecimento de todo o período rural (10
anos e 16 dias).

10. O acórdão juntado no evento 84, RELVOTO1, deu parcial provimento aos
primeiros embargos de declaração, para, sanando a omissão apontada, validar as
contribuições vertidas pela autora no percentual de 11%, entre 06/2011 a 08/2017, com
exceção do período entre 11/2012, 02/2013 e 12/2013.  

11. Nos segundos embargos de declaração (evento 89, EMBDECL1), a autora,
sob a alegação de erro material, existente tanto nos primeiros embargos de declaração quanto
no acórdão que os julgou, pretendeu o reconhecimento de todo o período rural, que, após a
correção do erro material, alega somarem 28 anos, 03 meses e 21 dias (e não 10 anos e 16
dias, como afirmado anteriormente).

12. O acórdão juntado no evento 101, RELVOTO1, negou provimento aos
segundos embargos de declaração, nos seguintes termos:

O erro material apontado pela embargante em nada modifica o resultado do
julgamento, pois as únicas contribuições computáveis para fins de concessão de
aposentadoria por idade híbrida seriam as do período de 06/2011 a 08/2017, com exceção do
período entre 11/2012, 02/2013 e 12/2013, conforme averbação determinada pelo Acórdão
do evento 84, pelo o que resultaria em tempo insuficiente para a embargante fazer jus ao
benefício pleiteado. Todo o período remoto de exercício de atividade rural anterior 1996 não
foi somado ao tempo de contribuição urbano, por força do que restou decidido na sentença e
mantido no acórdão que julgou o recurso inominado.

13. Nos terceiros embargos de declaração, ora sob exame, a autora, sob a
alegação de omissão, pretende a apreciação do pedido para reconhecer todo o período rural
(28 anos, 03 meses e 21 dias).

14. A autora alega que trabalhou como rural por 28 anos, 03 meses e 21 dias. A
sentença consigna que a autora alegou ter trabalhado na roça no período de 8/3/1971 a
30/12/1988 na propriedade do Sr. Antonio Riva. Depois seu marido foi trabalhar como
trabalhador rural na propriedade de Francisco de Souza no período de 1/1/1989 a 4/2/1995.
A partir do ano de 1996 toda a família da autora se mudou para Vitória e o marido passou a
trabalhar na construção civil. Em 2010, a autora alegou ter voltado a trabalhar na roça na
propriedade de seu irmão (evento 33, SENT37, fl. 01).

15. A sentença registra, ainda, que o INSS homologou a declaração do sindicato
de trabalhadores rurais quanto ao exercício de atividade rural nos períodos de 14/12/1984 a
31/12/1988 e de 1º/1/1989 a 31/12/1994 (fls. 162/163) (evento 33, SENT37, fl. 01).

16. Portanto, é incontroverso o exercício de atividade rural no período de
14.12.1984 a 31.12.1994 (10 anos e 17 dias). 

17. O período de exercício de atividade rural a partir de 2010 já foi devidamente
apreciado na sentença e no acórdão que julgou o recurso inominado da autora, não tendo sido
reconhecido. Adota-se a argumentação neles expendida.
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18. Resta apreciar a alegação de exercício de atividade rural no período de
08.03.1971 a 13.12.1984 (dos 16 aos 29 anos de idade da autora). Como prova do alegado, a
autora juntou apenas uma declaração de Rivaneth Riva Sabaini afirmando que a autora
trabalhou na propriedade do seu pai (da declarante), mas que hoje lhe pertence (à declarante),
localizada em Colatina, no período de 08.03.1971 a 30.12.1988 (evento 8, OUT6, fl. 01).
Diante da ausência de início de prova material e da impossibilidade de se confirmar o
exercício de atividade rural com base apenas na prova testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei n.
8.213/1991; Súmula n. 34/TNU; e Súmula n. 149/STJ), não merece acolhida o pedido de
declaração como tempo rural do período de 08.03.1971 a 13.12.1984.

19. O pedido de aposentadoria por idade rural já foi devidamente apreciado na
sentença e no acórdão que julgou o recurso inominado da autora. O argumento da
descontinuidade da atividade rural, adotado nos julgados, foi suficiente para impedir o
cômputo do período remoto como carência.

20. É necessário, ainda, apreciar o pedido de aposentadoria por idade híbrida,
desta vez à luz da tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1007/STJ.

21. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por idade
híbrida é devida ao trabalhador rural que provar tempo de serviço, por período igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido,
combinando exercício de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de
segurados, sendo necessário, ainda, para a mulher trabalhadora rural, o implemento da idade
de 60 anos.

22. A autora cumpriu o requisito etário em 07.02.2015 (nasceu em 07.02.1955 -
evento 4, OUT2, fl. 06), devendo cumprir a carência de 180 meses, conforme o art. 142 da
Lei n. 8.213/1991.

23. A autora dispõe de 10 anos e 17 dias de tempo rural reconhecido. Dispõe,
também, de 5 anos e 11 meses de tempo de contribuição validado pelo acórdão juntado no
evento 84, RELVOTO1, totalizando, atualmente, 15 anos, 11 meses e 17 dias, período que se
mostra suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

24. Na data da DER (01.04.2016), a autora ainda não possuía requisitos para a
concessão do benefício, que foram implementados durante o curso da ação judicial.
Entretanto, de acordo com entendimento do STJ em sessão realizada em 23/11/2019, no
julgamento do Tema 995, restou decidido, por unanimidade, que é possível computar o tempo
de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a reafirmação da data de entrada do
requerimento administrativo (DER) para o momento de implementação dos requisitos
necessários à concessão do benefício previdenciário.

25. Assim, cumpridos os requisitos legais após a DER, reconheço o direito da
parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, com DIB na data da
citação, em 15/08/2017 – evento 10 (reafirmação da DER), nos termos da fundamentação
supra.
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27. Voto por dar provimento aos embargos e conceder o benefício de
aposentadoria por idade hibrída com DIB na data da citação, em 15/08/2017 (DER
reafirmada). Sobre as parcelas em atraso, incidirão juros de mora, desde a citação, consoante
os índices previstos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, e correção monetária, desde quando
devida cada parcela, conforme os índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de
urgência, devendo a Autarquia Previdenciária implantar o benefício no prazo de 45 dias da
intimação desta decisão.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000377985v9 e do código CRC 4913d4d1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5000655-82.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DAIANA NILCEA DE NADAI DE ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 37, Recurso
Inominado 1), em face da sentença (evento 30) que concedeu a tutela provisória de urgência e
julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-doença, desde a data de início das mensalidades de
recuperação (03/05/2018), mantendo o pagamento do benefício até 30/11/2020, 14 meses
contados da sentença, com o pagamento de valores atrasados e determinou que os valores
deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, no período posterior à vigência da Lei
11430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8213/91, com incidência de juros de mora
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9494/97, com
redação dada pela Lei 11960/2009).

Recorreu a autarquia federal pleiteando que seja determinada a aplicação da Lei
nº 11.960 para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5%
ao mês).

VOTO

No caso dos autos, recorreu o INSS pretendendo a reforma dos consectários,
sob o fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs
4.357/DF e 4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº
11.960/2009.

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
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das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo
1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

Por fim, ainda que pendente de trânsito em julgado o RE 870.947/SE, observo
que em 03/10/2019, quando do julgamento dos embargos de declaração, o STF decidiu que
não haveria modulação dos efeitos da decisão, deste modo, prevalecendo a tese fixada no RE
870.947/SE.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000381168v4 e do código CRC 604ee1e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5002792-12.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADIMAR DIAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando concessão de aposentadoria por invalidez com pedido de
tutela antecipada c/c concessão de benefício de auxílio-doença, em virtude dos quadros de
Espondilose (CID M47.8) e Transtorno de discos lombares (CID M51.1) apresentados pelo
autor.

Sentença (evento 20, sentença 1): julgou improcedente a ação, por não ter sido provado o
exercício de atividade rural durante pelo menos 12 meses no período imediatamente anterior à
data do início da incapacidade, fixada pela perícia médica do INSS em 27/9/2016.

Razões do recorrente - autor (evento 26, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença para julgar procedente a ação e conceder o benefício pleiteado.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: lavrador.

 b) Idade atual: 47 anos.

c) CNIS: (Evento 5, outros 1, fls. 1-3)

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 5): laudo médico datado de 18/12/2017 atestando quadro clínico e
radiológico compatível com espondilodiscoartrose difusa em coluna, discopatia degenerativa
e hérnia discal com compressão radicular. Atesta limitação funcional e incapacidade laboral.

*(Evento 1, processo administrativo 6, fl. 24): laudo médico datado de 29/10/2018 atestando
quadro clínico e radiológico compatível com espondilodiscoartrose difusa em coluna,
discopatia degenerativa e hérnia discal com compressão radicular. Atesta limitação funcional
e incapacidade laboral.

*(Evento 1, processo administrativo 6, fl. 25): tomografia de coluna lombo sacra datada de
11/05/2017 relatando alterações degenerativas das articulações e abaulamentos discais difusos
de L4-L5 e L5-S1.

e) Laudos SABI:
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 *(Evento 5, outros 1, fl. 4): Laudo médico datado de 30/01/2019 atestando existência de
incapacidade laborativa e fixando a DII em 27/09/2016.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“O autor alegou ser segurado especial. O segurado especial tem direito ao
auxílio-doença mesmo sem recolher contribuições, desde que comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idênticos à
carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

Para o auxílio-doença, o período de carência é de doze contribuições mensais,
conforme art. 24 da Lei nº 8.213/91. Logo, o autor precisa comprovar exercício
de atividade rural em regime de economia familiar durante doze meses no
período imediatamente anterior ao requerimento.

O INSS homologou a declaração de sindicato de trabalhadores rurais quanto
ao período de 16/8/2016 a 29/10/2018, reconhecendo a qualidade de segurada
especial da autora (evento 7, PROCADM1).

O requerimento administrativo de auxílio-doença formulado em 13/11/2018 foi
indeferido porque o INSS considerou que o autor já estava incapacitado para o
trabalho antes de ingressar no RGPS (evento 2).

A perícia médica do INSS realizada em 30/1/2019 arbitrou a data do início da
incapacidade em 27/9/2016, data do exame de ressonância magnética que
sugeria região lombar com alterações degenerativas. Estimou a cessação da
incapacidade para o trabalho em 31/12/2019 (evento 5, OUT1).

Na petição inicial, o autor afirmou que exerceu labor rural desde 15 de
setembro de 2014.

No CNIS não há nenhum registro de atividade urbana imputável à parte autora
(evento 5, OUT1), mas isso não dispensa o autor do ônus de provar o efetivo
exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

As testemunhas Maria Alves e Leandre confirmaram que conheceram o autor
há uns dois ou três anos exercendo atividade rural na condição de meeiro na
propriedade de Amélia Zanotti. O contrato de parceria agrícola com Amélia
Zanoti foi pactuado em 5/8/2016 e declarou início da vigência por contratação
verbal em janeiro de 2016 (evento 1, PROCADM6, fl. 27). No máximo, ficou
provado exercício de atividade rural em regime de economia familiar a partir
de janeiro de 2016.

A testemunha João Paulo afirmou que conheceu o autor em 1999, depois disse
que o conheceu em 1979. A testemunha disse que conheceu o autor trabalhando
na propriedade do Casagrande e que o autor trabalhou ali durante um ano.
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Considerando que o autor nasceu em 1972, que a testemunha disse que se
mudou da região em 2000 e que só confirmou que viu o autor trabalhando para
o Casagrande durante um ano, depreendo que ela quis dizer que viu o autor
exercendo atividade rural no período de 1999 a 2000. A testemunha disse que
se mudou da região em 2000 e não sabe até quando o autor trabalhou para o
Casagrande, mas confirmou que continuava encontrando o autor "na rua" e,
por isso, tinha conhecimento de que ele teria continuado a morar na roça e que
o autor nunca teve trabalho fora da roça. As declarações são genéricas, a
testemunha só teve condições de afirmar que após 2000 o autor continuou
morando na zona rural, sem esclarecer se no período até 2016 o autor estava
mesmo exercendo atividade rural.

Não ficou esclarecido em que local ou imóvel rural e em que condição
(empregado, meeiro, diarista, etc.) o autor teria exercido atividade rural no
período imediatamente antes de ter começado a trabalhar como meeiro na
propriedade de Amélia Zanotti, em janeiro de 2016.

Só ficou provado exercício de atividade rural a partir de janeiro de 2016. Não
ficou provado que o autor exerceu labor rural desde 15 de setembro de 2014.
Não ficou provado exercício da atividade rural durante pelo menos 12 meses no
período imediatamente anterior à data do início da incapacidade, fixada pela
perícia médica do INSS em 27/9/2016.”

VOTO

Trata-se de recurso do autor, o qual alega ser segurado especial.

A respeito da concessão de benefício por incapacidade a segurado especial, o artigo 39, inciso
I, da Lei 8.213/91 traz a seguinte disposição:

Art. 39.  Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art.
11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-
reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-
acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de
meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o
disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei.

Para o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, o período de carência é de 12
contribuições mensais (art. 25, I, da Lei 8.213/91).

A sentença julgou improcedente a ação, devido à ausência de provas quanto ao exercício de
atividade rural durante pelo menos 12 meses no período imediatamente anterior à data do
início da incapacidade, fixada pela perícia médica do INSS em 27/09/2016 (Evento 5, outros
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1, fl. 4)

Compulsados os autos, verifica-se que o INSS homologou a declaração de sindicato de
trabalhadores rurais quanto ao período de 16/8/2016 a 29/10/2018, reconhecendo a qualidade
de segurado especial da parte autora (Evento 7, processo administrativo 1, fl. 32).

No entanto, a decisão recorrida não atribuiu a relevância devida a esse documento, tendo
deixado de considerar que uma pessoa, em tese, incapaz, não exerceria atividade laboral.
Assim, diante da circunstância fática observada, faz-se necessário afastar a DII fixada no
laudo administrativo.

A análise do conjunto de provas elencadas no processo permite concluir que houve exercício
de atividade rural desde janeiro de 2016 até outubro de 2018 .

Os laudos particulares emitidos à época do requerimento administrativo atestando
incapacidade laborativa condizem com o depoimento das testemunhas sobre a época em que
os problemas de saúde do autor começaram a prejudicar sua capacidade laboral.

A existência de incapacidade se mostra incontroversa, visto que a própria perícia
administrativa realizada em 30/01/2019 a constatou. A situação fática descrita acima permite
estimar que o início da incapacidade se deu à época da DER (13/11/2018).

Diante do exposto, concluo que restou preenchido os requisitos da qualidade de segurado
especial e carência na data de início da incapacidade laboral.

Quanto à natureza da incapacidade do autor, cabe salientar que não há nos autos nenhum
laudo que ateste a incapacidade total e definitiva. Por outro lado, considerando que a profissão
do autor (lavrador) demanda atividades desgastantes e exige, muitas vezes, considerável
esforço físico, pode-se inferir que o seu quadro de saúde pode ser agravado pelo exercício de
suas atividades habituais, principalmente por se tratar de doença degenerativa.

Assim, trata-se de incapacidade parcial e permanente sendo devido o benefício de auxílio-
doença desde a DER (13/11/2018), e cabível, diante das circunstâncias pessoais do autor, sua
submissão ao processo de reabilitação profissional.

Sobre esse ponto, convém ressaltar que a Lei 8.213/91, em seu artigo 62, faz a seguinte
delimitação:

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação
profissional para o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.     

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe
garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja
aposentado por invalidez.  
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A reabilitação profissional deve ser concedida no caso de incapacidade definitiva para a
função habitual. E assim dispõe a Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o
trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação
e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado
de trabalho e do contexto em que vive.

Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os sociais e os
pessoais. Sendo assim, não cabe ao Juízo determinar a reabilitação, mas sim o
encaminhamento da parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, conforme fixado no tema n. 177, da Turma Nacional de Uniformização, julgado
em 21/02/2019.

Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora esteja
reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a reabilitação
profissional.

No entanto, deve ser ressalvada a possibilidade de mudanças das circunstâncias fáticas que
não foram observadas no laudo pericial, como um eventual restabelecimento positivo de sua
saúde. Assim, o INSS também poderá cessar o benefício caso constatada a total recuperação
da capacidade laborativa para a sua função habitual, em nova perícia a ser realizada em sede
administrativa.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput, da Lei 9.099/1995 c/c art. 1º da lei 10.259/2001.

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 45 dias da intimação desta decisão.

Voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente
procedente o pedido e condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença com DIB
em 13/11/2018, até a conclusão do programa de reabilitação profissional, após a análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação
de eventual restabelecimento da saúde da parte autora, para a sua função habitual, em nova
perícia a ser realizada em sede administrativa e a pagar as parcelas atrasadas com juros, desde
a citação e correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, tudo de acordo com o
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Tutela antecipada concedida.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000366263v8 e do código CRC 0d965072.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0035608-38.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MANOEL JOSE LOPES FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário (evento 1): a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria
por invalidez ou auxílio-doença desde a cessação, em 08/06/2017.

Sentença (evento 48): julgou improcedente o pedido, com fundamento no
laudo médico pericial, que concluiu que o autor possui aptidão para exercer sua atividade
habitual, visto que foi readaptado pela empresa para função mais leve e continua trabalhando.

Razões da parte recorrente (evento 52): diz, no mérito, que a sentença deve
ser reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares e sua função habitual ser incompatível com os problemas de saúde apresentados.
Alega que não passou por nenhum processo de reabilitação e continua trabalhando como
motorista de caminhão em uma transportadora,  tendo que realizar longas viagens para outros
estados conforme documentação em anexo. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: motorista de caminhão (ev. 1, Petição Inicial 1);

b) idade atual: 58 anos (evento 1, Outros 4, fl.2);

c) laudos/exames médicos: particulares

(evento 1, Outros 8) 

* 06/10/2017 - paciente com histórico de dor nos joelhos direito e esquerdo,
com artrose acentuada bilateralmente. Iniciou acompanhamento ambulatorial
em 2016. Submetido a artroplastia do joelho direito em 21/11/2016. Em
12/06/2017 realizou artroplastia total do joelho esquerdo. Encaminhado para
recuperação fisioterápica e atualmente sem condições de retorno a sua atividade
de motorista, por pelo menos 60 dias;

* 02/06/2017 - atesta a doença e indica a realização de artroplastia total do
joelho direito;

(evento 1, Outros 10) 

* 12/06/2017 - atesta a doença e o afastamento das atividades pelo período de
120 dias para recuperação.
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(evento 52, Outros 46)

* 10/06/2018 - atesta que o profissional não está sem condições de assumir suas
atividades profissionais por 15 dias;

* 10/06/2019 - Paciente com histórico de artrose do joelho direito e esquerdo,
submetido a artroplasia bilateral. Queixa de dor nos joelhos com piora durante
atividade, principalmente ao dirigir. Apresentando atrofia da musculatura da cox
direita e esquerda, sem limitação funcional. Indicado reabilitação muscular com
fortalecimento e fisioterapia, pelo período de 90 dias;

(evento 52, Outros 47)

* sem data - Não deve carregar peso, subir e descer escadas demais, evitar
caminhadas longas e corridas, ficar ajoelhado e deve evitar agachar.

d) grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto (evento 52, Outros 42)

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as consequências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.
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No caso sob exame, a controvérsia cinge-se ao fato de ter sido ou não a parte
autora readaptada para o trabalho.

A conclusão do profissional médico, nomeado para a perícia judicial realizada
em 15/03/2018 (evento 15, Outros 18) foi de que a parte autora se queixou de dor nos dois
joelhos, pois apresenta dispositivos (aparelhos) ortopédicos, associados a incidentes adversos
- próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios. O perito atestou que a doença
é oriunda de processo degenerativo e que existe incapacidade para sua atividade laboral
como motorista de caminhão. Informa que a limitação é de caráter permanente, não sendo
possível indicar a data de início da doença e apenas podendo afirmar, pelos laudos médicos,
que havia incapacidade em outubro de 2016, data de realização da primeira cirurgia para
colocação de prótese. O perito diz ainda que a parte realizou o tratamento com melhora do
quadro inicial e está em condições de realizar atividade sem esforço. Assim, concluiu o laudo
: "O autor foi submetido a colocação de prótese nos dois joelhos havendo incapacidade para
sua atividade laboral como motorista de caminhão. Atualmente foi remanejado na empresa
estando em atividade leve para a qual não há incapacidade".

No laudo pericial, o perito afirmou que o demandante informou que trabalha
como motorista desde 1987, sendo que o último registro teve início em 01/02/2016, sem data
de saída e que continua trabalhando, sem dirigir, fazendo pequenas manutenções na empresa.
O perito informou que ele teria sido readaptado para outra função na mesma empresa, estando
em exercício de atividade leve, para a qual não há incapacidade. 

Na sentença, foi considerado o laudo médico pericial que apontou que o
demandante é portador de prótese nos dois joelhos e que possui aptidão para exercer sua
atividade habitual, visto que foi readaptado pela empresa para função mais leve e continua
trabalhando, não fazendo jus ao benefício por incapacidade.

Porém, no recurso inominado (evento 52, Outros 42) o
recorrente alegou que não passou por nenhum processo de reabilitação e continua trabalhando
como motorista de caminhão em uma transportadora,  tendo que realizar longas viagens para
outros Estados da Federação, tendo juntado aos autos comprovantes de abastecimento do
caminhão durante as viagens realizadas para o Rio de Janeiro em 12/2018, 01/2019, 05/2019,
02/2019 e 03/2019 (evento 52, Outros 44, Outros 45). 

Com o fito de comprovar a função exercida pelo recorrente foi encaminhado um
ofício à empresa J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA  para que, no prazo de 30 dias,
informasse qual atividade desenvolvida atualmente pela parte, bem como se houve
readaptação/realocação funcional após a cessação do benefício de auxílio doença em
08/06/2017. 

Em resposta, foi juntado aos autos uma carta de comprovação da empresa que
declara que a parte autora exerce a função de motorista de caminhão desde 01/02/2016, sendo
afastado de suas atividades laborais no período compreendido entre 23/08/2016 a 02/01/2018,
pelo CID M 17.0 (evento 68, Outros 2). Desta forma, constato que não houve readaptação.
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Registre-se, por oportuno, que o juiz não está adstrito às conclusões obtidas no
laudo pericial, devendo proceder a exame detalhado de todos os elementos existentes nos
autos.

Os laudos e exames médicos particulares (evento 1, Outros 8)  atestam a
doença e a realização de cirurgia para a colocação de próteses no joelho direito em
21/11/2016, e no joelho esquerdo, em 12/06/2017, bem como o tratamento fisioterápico para
a sua recuperação. 

Observo, nos autos, que a demandante recebeu o benefício de auxílio- doença
previdenciário no período compreendido entre 08/09/2016 a 08/06/2017.

Constato que após a cessação do benefício, em 08/06/2017, o
recorrente continuou incapacitado para o labor, conforme se depreende da perícia médica
judicial que afirmou que trata-se de incapacidade decorrente de processo degenerativo, tendo
havido agravamento com a evolução da doença. 

De outro lado, o perito foi taxativo ao afirmar a definitividade da enfermidade
do demandante e a impossibilidade de exercer a atividade de motorista de caminhão, sob pena
de soltura das próteses e a necessidade de nova cirurgia, mas atestou que há possibilidade do
exercício de atividades que não exijam esforço.

Assim, por conta de todo o exposto, de acordo com o laudo médico pericial, e
ainda em virtude das condições pessoais e sociais, concluo que existe a possibilidade de
reabilitação/readaptação da parte autora. 

Quanto ao presente caso, a lei 8.213/91, em seu artigo 62, faz a seguinte
delimitação:

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para
o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.     

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.  

A reabilitação profissional deve ser concedida no caso de
incapacidade definitiva para a função habitual. E assim dispõe a Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às
pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação
profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em
que vive.
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Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é
multidisciplinar, devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas
também os sociais e os pessoais. Sendo assim, não cabe ao Juízo determinar a reabilitação,
mas sim o encaminhamento da parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, conforme fixado no tema n. 177, da Turma Nacional de
Uniformização, julgado em 21/02/2019.

Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora
esteja reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a
reabilitação profissional.

No entanto, deve ser ressalvada a possibilidade de mudanças das circunstâncias
fáticas que não foram observadas no laudo pericial, como um eventual restabelecimento
positivo de sua saúde. Assim, o INSS também poderá cessar o benefício caso constatada a
total recuperação da capacidade laborativa para a sua função habitual, em nova perícia a ser
realizada em sede administrativa.

Em relação ao recebimento do benefício por incapacidade durante o período de
trabalho, incide a Súmula 72 da Turma Nacional e Uniformização:

"É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em
que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava
incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou".

Desta forma, constato que a parte autora faz jus ao restabelecimento do
benefício de auxílio-doença cessado em 08/06/2017, devendo ser mantido até que esteja
reabilitado pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a reabilitação
profissional.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para condenar o INSS a
restabelecer o benefício de auxílio-doença cessado em 08/06/2017 e manter o pagamento
do benefício até a conclusão do programa de reabilitação profissional, após a análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação
de eventual restabelecimento da saúde da parte autora, para a sua função habitual, em nova
perícia a ser realizada em sede administrativa, devendo pagar as parcelas atrasadas com juros
desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos do
Manual de Cálculo da Justiça Federal, devendo ser compensados os valores recebidos a título
de auxílio doença no mesmo período. Concedo a tutela antecipada, a ser cumprida no prazo
de 45 dias a contar da publicação do acórdão.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000377675v39 e do código CRC 97c88ce1.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5001269-59.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CRISTIANI TARGA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando concessão de benefício previdenciário por incapacidade
desde 2008.

Sentença (evento 24, sentença 1): concedeu aposentadoria por invalidez à parte autora desde
a DER, em 24/10/2008, uma vez comprovada sua incapacidade laborativa, e tendo sido fixada
a DII no laudo médico pericial produzido em  juízo.

Razões do recorrente – INSS (evento 40, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença para julgar improcedente o pedido, alegando prescrição de fundo de direito, fruição
de benefícios por incapacidade posteriores e exercício de atividade laborativa no período
abrangido pela sentença.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: sacoleira.

 b) Idade atual: 51 anos.

c) CNIS: (Evento 10, outros 1, fls. 7-13)

d) Laudos/exames médicos particulares:

* (Evento 1, anexo 4): atestam doença.

* (Evento 1, anexo 5): atestam doença.

e) Laudos SABI:

* (Evento 10, outros 1, fls. 14-23): laudos de 03/11/2008, 21/11/2008 e 25/09/2014 atestando
inexistência de incapacidade laborativa

Laudo de 02/06/2016 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudo de 09/06/2017 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudo de 03/10/2016 e 29/11/2016 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudo de 07/03/2017 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 425



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 99/420

5001269-59.2019.4.02.5002 500000351174 .V12 JESX51460© JES7058

Laudo de 18/07/2018 atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudo de 25/09/2018 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

“A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos:
verificação de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade
habitual, manutenção da qualidade de segurado da previdência social ao tempo
do surgimento da enfermidade, e cumprimento da carência de doze meses (arts.
25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria por invalidez será devida
quando demonstrada incapacidade permanente para atividades laborativas e
impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de
que a parte autora é portadora de transtornos da sinóvia e tendão,
osteoartrose, transtornos nos joelhos e nas raízes lombossacras, que a
incapacita de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade
laborativa desde 12/12/2007.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada sua data
de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições
previdenciárias no período compreendido entre 01/10/2004 e 31/05/2012,
restando comprovado o atendimento aos supracitados requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em
24/10/2008, nos termos do §1º do artigo 60 da Lei n.º 8.213/1991.”.

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que a aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº
8.213/1991) é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral, sendo pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário de benefício.
Ademais, seus segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença,
estão obrigados, em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de
reavaliação da situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se
houver recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Assim, são 3 (três) os requisitos legais para a concessão do benefício: a qualidade de
segurado, o cumprimento do período de carência e a incapacidade total e permanente para o
labor.

Compulsados os autos, verifica-se que restaram presentes todos os requisitos, de modo que
não houve controvérsia a esse respeito. No entanto, alega o recorrente, para fins de reforma da
sentença, que houve prescrição de fundo de direito, além da fruição de benefícios por
incapacidade posteriores à DIB e do exercício de atividade laborativa no período abrangido
pela decisão.

Importa ressaltar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição
do fundo de direito de pretensões que objetivam a concessão de benefício assistencial ou
previdenciário, ainda quando indeferidos na via administrativa, assentando o entendimento de
que o direito à concessão de benefícios regidos pelas Leis n. 8.213/91 e 8.742/93 pode ser
exercido a qualquer tempo. Segue ementa do referido julgamento:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO NEGADO PELO INSS. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O direito à
concessão de benefício do Regime Geral da Previdência Social ou benefício
assistencial da LOAS pode ser exercido a qualquer tempo, não havendo que
se falar em prescrição do fundo de direito quando negado na via
administrativa. Precedentes: AgRg no REsp 1471798/PB, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06/10/2014; AgRg no AREsp
364.526/CE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 28/08/2014;
AgRg no AREsp 493.997/PR, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 336.322/PE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/03/2015, DJe 08/04/2015) 

Evidente, portanto, que não merece ser acolhido este fundamento a fim de impedir a
concessão do benefício por incapacidade.

O parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/91, por sua vez, traz a seguinte disposição:

Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas,
toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições
ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores,
incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.       

No caso, verifico que houve prescrição da pretensão para o recebimento das prestações
anteriores a 30/03/2014, visto que o ajuizamento da ação se deu em 30/03/2019, o que já foi
pronunciada na sentença.

Com relação ao período em que a autora contribuiu como individual, de 2004 a 2012, há
entendimento sumulado pela TNU, no enunciado 72, no sentido de que é possível o
recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de
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atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades
habituais na época em que trabalhou. A fixação da DII em 24/10/2008 demonstra que a
autora contribuiu como individual apenas para manter sua qualidade de segurada.

O fato de a autora ter recebido auxílio-doença no período de 2016 a 2018 faz necessário o
desconto dos valores já recebidos a esse título, conforme determinado pela sentença.

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do entendimento desta
C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, segundo o qual, “na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado no referido julgado que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, ao passo que os juros de mora,
desde a citação, será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09 a partir de sua
vigência.

Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante índices previstos
no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual modulação de seus
efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo,
caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus
efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução. De
qualquer sorte, o Manual de Cálculos do CJF se orienta e é corrigido constantemente para,
justamente, observar o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no que se refere à
atualização do RPV/Precatório.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da
Lei nº 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE  PROVIMENTO.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000351174v12 e do código CRC f47a1048.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5017056-68.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício por incapacidade.

Sentença (evento 45, sentença 1): julgou improcedente a ação, tendo em vista que o segurado
falecido recebeu auxílio-doença até 10/06/2018, não havendo, nos autos, nenhum laudo
médico emitido após a cessação do benefício, apenas os laudos SABI que negaram a
incapacidade para o trabalho em 01/11/2018 e 11/02/2019, tendo afirmado que não
havia subsídios sequer para uma perícia médica indireta Além disso, o laudo particular mais
recente, datado de 07/05/2018, relatou função cardíaca preservada, causando a impressão de
cessação da incapacidade para o trabalho.

Razões da recorrente – autora (evento 51, recurso inominado 1): trata-se de recurso
interposto pela sucessora processual do autor falecido requerendo a anulação da sentença e a
reabertura da instrução processual, para que seja realizada perícia indireta.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual (evento 13, emenda da inicial 1): auxiliar de serviços gerais.

 b) Idade atual (evento 30, certidão de óbito 2): faleceu em 11/04/2019, aos 60 anos.

c) CNIS: (Evento 21, outros 2)

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 8): laudo médico datado de 13/01/2018 atestando angina instável (CID-10
I20.0). Constata ter sido o paciente submetido a angioplastia, apresentando quadro estável e
sem queixas, no momento em que recebeu alta.

Laudo médico datado de 07/05/2018 afirmando ser o paciente portador de doença
cardiovascular grave, tendo sido submetido a angioplastia em janeiro de 2018 devido a angina
instável. Atesta função cardíaca preservada no ecocardiograma transtorácico.

*(Evento 1, laudo 9): exames oftalmológicos datados de 10/04/2018.

*(Evento 1, laudo 10): ultrassonografia do ombro direito datada de 26/10/2015 atestando
tendinopatia do supraespinhal, com sinais de ruptura transfixante na face articular da zona
crítica e tendinopatia do subescapular, com entesopatia associada.
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Laudo médico datado de 08/10/2015 atestando trauma na face e fratura de côndilo mandibular
esquerdo decorrentes de queda de escada. Constata ter sido o paciente submetido a
procedimento cirúrfico de redução e fixação de fratura de côndilo mandibular e solicita 30
dias de repouso de suas atividades pós-operatório.

Laudo médico datado de 15/12/2015 atestando dor e impotência funcional em ombro direito,
com diagnóstico de capsulite adesiva e ruptura do manguito rotador. Atesta incapacidade
laborativa.

Laudo médico datado de 08/03/2016 atestando dor e impotência funcional em ombro direito,
com diagnóstico de capsulite adesiva e ruptura do manguito rotador. Atesta incapacidade
laborativa.

Radiografias digitais da coluna lombossacra e do joelho direito datadas de 24/04/2018.

 

e) Laudos SABI:

*(Evento 21, outros 1): laudos médicos datados de 18/03/2009 e 01/09/2009 atestando
existência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 26/11/2009 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

Laudos médicos datados de 21/10/2015, 15/03/2016 e 16/04/2018 atestando existência de
incapacidade laborativa.

Laudos médicos datados de 01/11/2018 e 11/02/2019 atestando inexistência de incapacidade
laborativa.

 

A sentença julgou improcedente a ação, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

“O segurado falecido recebeu o auxílio-doença NB 31/621.655.418-6 no
período de 9/1/2018 a 10/6/2018 (evento 1, INDEFERIMENTO7).

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/655.177.223-2,
formulado em 11/10/2018, foi indeferido por motivo de parecer contrário da
perícia médica do INSS (evento 1, INDEFERIMENTO6).

A perícia médica administrativa fundamentadamente negou a incapacidade
para o trabalho em 01/11/2018 e em 11/02/2019 (evento 21, OUT1). A perícia
médica administrativa goza de presunção relativa de veracidade.
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Foi deferida perícia judicial. O exame pericial estava agendado para o dia
30/5/2019 (evento 16), mas Romildo Gonçalves dos Santos faleceu antes que
pudesse ser avaliado pelo perito judicial.

Em 10/1/2018, Romildo submeteu-se a cirurgia de angioplastia com implante
de stent convencional para artéria descendente anterior e implante de stent
farmacológico para artéria circunflexa com necessidade de uso de dupla
terapia antiplaquetária por um ano, com alta melhorada em 13/1/2018 (evento
1, LAUDO8).

O laudo médico datado de 7/5/2018 relatou função cardíaca preservada,
causando a impressão de cessação da incapacidade para o trabalho (evento 1,
LAUDO8).

O segurado falecido recebeu auxílio-doença até 10/6/2018. Não há nos autos
nenhum laudo médico emitido após 10/6/2018. E o laudo médico datado de
7/5/2018 causa a impressão de cessação da incapacidade para o trabalho.

Faltam elementos de prova que permitam esclarecer o quadro clínico após a
data de cessação do benefício. Não há subsídios nem sequer para uma perícia
médica indireta.”

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que negou provimento ao
pedido de pagamento de valores retroativos, referentes ao beneficio do auxílio-doença
cessado indevidamente, recebido por pessoa já falecida.

A recorrente se limita, em suas razões, a invocar o direito fundamental à prova e sustenta em
preliminar a existência de cerceamento de defesa, uma vez que julgada improcedente a ação,
sem a realização de perícia judicial, em virtude do falecimento do demandante.

Compulsados os autos, verifica-se que o segurado falecido recebeu o benefício de auxílio-
doença no período de 09/01/2018 a 10/06/2018 (Evento 1, indeferimento 7).

A perícia médica administrativa negou a incapacidade para o trabalho em 01/11/2018 e em
11/02/2019 (Evento 21, outros 1).

Foram juntados apenas dois laudos médicos particulares, ambos datados antes da DCB. 

O laudo de 13/01/2018 (evento 1 , laudo 8) atestou a realização de angioplastia e que o
falecido apresentava quadro estável e sem queixas quando recebeu alta. 

O último laudo particular juntado aos autos foi emitido em 07/05/2018 (evento 1 , laudo 8), e
relatou função cardíaca preservada no ecocardiograma, levando o magistrado a quo a concluir
pela cessação da incapacidade.
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O autor veio a falecer em 11/04/2019, antes da realização da perícia médica judicial. 

No caso, não há nenhum laudo, exame ou registro médico emitido após 10/06/2018, de modo
que faltam elementos de prova que permitam esclarecer o quadro clínico após a data de
cessação do benefício.

Assim, conclui-se que é inviável a realização de uma perícia indireta, visto que não há nos
autos documentos médicos que permitam a elucidação dos pontos controvertidos. A perícia
indireta nada mais é do que a análise dos documentos médicos do falecido, sendo que na
presente demanda sequer há subsídios para sua realização.

Convém ressaltar, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse apenas um dos meios
probatórios disponíveis para formar o convencimento do magistrado. No presente caso, faltam
elementos de prova que permitam concluir pela incapacidade do segurado falecido após a data
da cessação do benefício. 

Importa salientar que o magistrado tem a liberalidade de determinar a produção das provas
que entende mais pertinentes à formação de seu convencimento. Se, após o encerramento da
instrução, o magistrado entende que a causa está madura para julgamento e que o escopo
probatório produzido é suficiente para resolução da lide, não existe previsão no CPC que o
obrigue a deferir requerimento de produção de provas feito posteriormente por qualquer das
partes.

Diante do exposto, concluo que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, tampouco
merece acolhimento o pedido de anulação da sentença, visto que nada há que infirme as
conclusões do juiz sentenciante. Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios
fundamentos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000360642v10 e do código CRC b6c90ab6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5014753-81.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JEROSINA PRATES DE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício de auxílio-doença e/ou conversão em
aposentadoria por invalidez a partir de 24/04/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 41): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 47): diz, preliminarmente, que houve cerceamento do
direito à ampla defesa em razão do indeferimento dos quesitos complementares, pelo que a
sentença seria nula; no mérito, que a sentença deve ser reformada, por conta de sua
incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares e sua função habitual ser
incompatível com os problemas de saúde apresentados. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: cabeleireira (evento 29, Perícia 1);

b) idade atual: 54 anos (evento 1, Outros 5);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Laudo 6)  - a parte
apresentou diagnósticos médicos de exames,  ultrassonografias, endoscopia,
densiometria óssea, colonoscopia e receituários.

d) laudo SABI (evento 11, Laudo 1).

* 31/03/2017 - Incapacidade laborativa temporária por úlcera aberta em perna
esquerda;

* 17/05/2017 - Segurada cabeleireira portadora de insuficiência venosa crônica,
evoluiu com úlcera em MIE, após tratamento observa-se melhora e completa
cicatrização, hoje recuperada e sem sinais de doença descompensada ou em
atividade, não apresentado elementos objetivos que corroborem a manutenção
da incapacidade laborativa além da DCB anteriormente fixada. Não existe
incapacidade laborativa;

* 03/05/2018 - Não existe incapacidade laborativa.
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A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho. Porém, realizada perícia judicial, a parte autora
fora declarada capaz (médico clínico geral, em 28/06/2019, Evento 29).

(...)

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos
e exames médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de
invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal
fato – diagnóstico de doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve
ser constatada por perícia médica, pois o atestado médico particular equipara-
se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de
opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.
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No caso sob exame, a controvérsia cinge-se ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada
para o trabalho.

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser absolutamente
aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas
em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado,
zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua
formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em clínica geral, ramo
da medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional.

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Já o objetivo dos quesitos suplementares é o de, justamente, complementar a perícia quando
as perguntas/quesitos originais não foram respondidas de forma clara e precisa pelo jusperito,
o que enseja a necessidade de integração do parecer oficial para melhor subsidiar o julgador
no momento da formação de sua convicção, não sendo esse, absolutamente, o caso dos autos.

Ademais, para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade dos quesitos ditos complementares para a apreciação da questão de
incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual.

No caso dos autos, observo que eventuais esclarecimentos prestados em resposta aos quesitos
complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o desfecho da causa, visto
que o fato gerador da concessão do benefício é a incapacidade e não o acometimento de
doença, porquanto as indagações relativas à incapacidade já são eficazmente esclarecidas nos
laudos periciais acostados.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria “facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
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condições físicas e mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (clínica geral) nomeado(a) para a perícia
judicial realizada em 28/06/2019 (evento 29, Perícia 1), foi de que a parte autora possui
capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de ter se queixado de fibromialgia,
gastrite, cisto no fígado, retocolite ulcerativa e nódulo na mama, tendo o perito dito o
seguinte: “Fibromialgia – Não Constatado – Periciado realiza todos os movimentos
corporais sem dor, seja articular ou muscular, em todos os segmentos corporais. Amplitude
de movimentos gerais articulares normais, força muscular mantida em todos os segmentos
sem dor difusa ou localizada. Relata não fazer uso de nenhuma medicação há seis meses,
depois que modificou a dieta e emagreceu 14 quilos. Não trouxe qualquer receita de
medicação adequada para tratamento. Não trouxe exames eletroneuromiográficos ou
laboratoriais para confirmação da doença ou descarte de outros tipos de enfermidades. Não
há laudos médicos, mostrem comprovação de doença Não há sintomas ou sinais
característicos de fibromialgia. Cisto no fígado – Trata-se de achado imagenológico, sem
significado clínico de doença. Retocolite Ulcerativa – Há histórico de colite em 2017, que foi
tratada com antiinflamatórios (messalazina e predinisona) por noventa dias, sem retorno de
sintomatologia. Gastrite – Há histórico de gastrite erosiva medicamentosa em 2017, por uso
de antiinflamatórios, por tendinopatia dos fibulares de perna esquerda e por colite, que foi
tratada com uso de omeprazol por 28 dias, sem retorno de sintomatologia. Nódulo na mama
– Não foi constatado. Não há exame para ser avaliado. " 

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, do ponto de vista laboral, não impedem a parte autora de continuar o
desempenho da atividade habitual.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, os laudos SABI (evento 11, Laudo 1) de 17/05/2017
e 03/05/2018, que também registraram sua capacidade nos exames administrativos.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.
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Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000382493v8 e do código CRC 99e10e05.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5011597-85.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSILMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença e conversão
em aposentadoria por invalidez,  a partir de 30/04/2014 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 35): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que identificou incapacidade laboral a partir de 06/12/2018, momento em que
a parte já havia perdido a qualidade de segurada.

Razões da parte recorrente (evento 41): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta de sua incapacidade flagrante desde 2013, conforme descrito nos laudos
particulares e sua função habitual como faxineira ser incompatível com os problemas de
saúde apresentados. Aduz, ainda, que não houve perda da qualidade de segurada, pois não
houve o pagamento das contribuições em virtude do acometimento de doença que incapacitou
a parte de exercer a sua atividade habitual.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: faxineira (qualificação inicial);

b) idade atual: 37 anos (evento 1, Carteira de Trabalho 5);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

* (evento 1, Laudo 8) - 30/07/2017 - sumário de alta: outra embolia e trombose
venosas, último parto realizado em 21/06/2017 com feto neomorto, apresenta
trombose venosa profunda em uma das veias fibulares e tromboflebite
superficial em varicosidades de perna esquerda;

* (evento 1, Laudo 9) 

- 10/12/2013 - paciente com gravidez gemelar 17 semanas, apresentando varizes
calibrosas e tortuosas bilateralmente e edema. Em acompanhamento no
ambulatório de angiologia com insuficiência venosa crônica, devendo ficar
afastada de suas atividades trabalhistas. CID I87.2.

- 21/01/2014 - paciente em gestação gemelar, associada à diabetes gestacional e
varicosidade acentuada a de membros inferiores. Necessita de repouso até o
parto devendo afastar-se de suas atividades laborativas pelo risco elevado de
prematuridade e trombose na gestação.
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d) laudo SABI (evento 24, Outros 1)

- 17/01/2014 - não existe incapacidade laborativa;

- 05/02/2014 - segurada auxiliar de serviços gerais, com histórico de três
abortos, sete gestações prévias, com varizes de grande calibre em membro
inferior esquerdo; entende-se que para a atividade braçal que exerce (trabalha
realizando limpeza em cerimonial infantil), há incapacidade laborativa até a
resolução (auxílio-maternidade). Existe incapacidade laborativa.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"A autora exibiu laudos médicos datados de dezembro/2013 e janeiro/2014
recomendando afastamento do trabalho (evento 1, LAUDO9). A motivação dos
laudos era bastante circunstancial, estava centrada no fato de que a autora
estar grávida. Por isso, aqueles laudos não bastam para comprovar
persistência da incapacidade após o parto.

Depois de 2014, a autora só exibiu laudo médico atestando internação
hospitalar em 14/7/2017 em razão de agravamento das varizes (evento 1,
LAUDO8). Esse documento não contém informações que autorizem presumir
persistência contínua de incapacidade para o trabalho desde a data de
cessação do benefício, em 2014. E a autora não formulou novo requerimento
administrativo em 2017 para provocar o prévio exame da sua condição clínica
naquele momento.

A perita confirmou incapacidade a partir de 6/12/2018 (quesitos 10 a 12). A
conjugação do laudo pericial com o laudo médico atestando internação
hospitalar em 14/7/2017 em razão de agravamento das varizes poderia, no
máximo, respaldar a comprovação de incapacidade para o trabalho a partir de
14/7/2017, mas naquela data a autora já havia perdido a qualidade de
segurada.

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do
prazo fixado para recolhimento da contribuição referente ao mês
imediatamente posterior ao do final do prazo estipulado pelo inciso II (art. 15,
§ 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo mês seguinte ao do término
do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

Se a última contribuição foi recolhida em outubro/2014, a autora normalmente
perderia a qualidade de segurada em 16/12/2015 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91
e art. 14 do Decreto nº 3.048/99). O prazo de 12 meses para manutenção da
qualidade de segurado pode ser prorrogado por mais 12 meses (podendo,
então, chegar a 24) se, depois da última contribuição para a previdência social,
o segurado ficar desempregado (art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91). Em caso de
comprovação de desemprego involuntário, a autora teria, no máximo, mantido
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a qualidade de segurada somente até 15/12/2016. Não há, porém, comprovação
de que a atual incapacidade para o trabalho consolidou-se antes de
15/12/2016".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, a controvérsia cinge-se ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada
para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho) nomeado(a) para
a perícia judicial realizada em 06/12/2018 (evento 14), foi de que a parte autora possui
incapacidade para o seu trabalho habitual, pois é portadora de varizes de membros inferiores
(CID I83), tendo dito o seguinte: “Há incapacidade. Membros inferiores: Membro inferior
esquerdo apresentando varizes de grosso calibre em terço proximal.” Atestou ainda que há
limitação funcional para subir escada, carregar peso e ficar em pé, que a incapacidade é
temporária, estimou o prazo de três meses para a recuperação da parte e que seria necessária a
realização de procedimento cirúrgico. Estimou a data de início da incapacidade a contar do
exame médico pericial. 
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Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos. Observo que a incapacidade informada nos laudos (evento 1, Laudo 9)
de 10/12/2013 e de 21/01/2014 está relacionada à gestação da demandante. Após, a
recorrente só juntou laudo médico atestando a incapacidade em 14/07/2017, em razão do
agravamento das varizes. (evento 1, Laudo 8).

Os laudos SABI (evento 24, Outros 1) registraram em 17/01/2014 a inexistência
de incapacidade laborativa e em 05/02/2014 a incapacidade até a resolução (auxílio-
maternidade).

Verifico que a incapacidade foi atestada pelo perito com início em 06/12/2018. Ocorre que, de
acordo com o CNIS juntado aos autos (evento 24, Outros 1), a demandante, contribuiu para o
RGPS, como empregada, no período compreendido entre 07/03/2012 a 20/10/2014 e recebeu
o benefício de auxílio-doença no período de 30/12/2013 a 30/04/2014, sendo que, após a
contribuição de outubro de 2014, não retornou ao RGPS.  

O segurado que deixa de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social
mantém essa qualidade até 12 meses depois da cessação das contribuições (art. 15, II, Lei nº
8.213/91). A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo
fixado para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do
final do prazo estipulado pelo inciso II, do art. 15, da Lei 8.213/91.

O período de graça também pode ser prorrogado por mais 12 meses em razão de desemprego.
O art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91, assim dispõe: “Os prazos do inciso II ou do § 1º serão
acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social”. 

A letra da lei condiciona a prorrogação do prazo à comprovação da situação de desemprego
pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Entretanto, a jurisprudência é
pacífica em assinalar que o registro no Ministério do Trabalho não é imprescindível e que a
condição de desempregado pode ser provada por outros meios.

Noutro vértice, tampouco possui mais de 120 contribuições a majorar tal benesse (graça), que
assinala ser possível a prorrogação do período de graça por mais 12 meses caso o segurado
tivesse, como dito, pagado mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarretasse a perda da qualidade de segurado (art. 15, § 1º, Lei nº 8.213/91). 

Assim, como o parágrafo 4º do referido artigo diz que somente perderá a qualidade de
segurado no mês imediatamente posterior aos prazos fixados pela legislação de custeio
previdenciário, a contagem correta é estender sua proteção previdenciária até o 15º dia do 2º
mês posterior ao mês final de contribuição.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do
término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da
contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste
artigo e seus parágrafos.
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Desta forma, considerando que a demandante contribuiu pela última vez em 20 de outubro de
2014, na melhor das hipóteses, perderia a qualidade de segurado no dia 16 de dezembro de
2016.

Com isso, é possível concluir que não mais detinha a qualidade de segurada ao tempo do
início de sua incapacidade, que poderia, no máximo, ser fixada em 14/07/2017, (evento 1,
Laudo 8), fato que impede a concessão do benefício pleiteado. 

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000368700v21 e do código CRC 87e4d108.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000741-47.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PAULO GOMES DA FONSECA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de aposentadoria por invalidez e,
alternativamente, auxílio-doença, por ser o autor portador de diabetes em estágio avançado,
apresentando glaucoma neurocular em olho direito e retinopatia diabética proliferativa
bilateral, tendo sido internado recentemente devido a necrose infectada grave no pé esquerdo,
submetido a amputação transmetatarsiana, se encontrando inapto para exercer suas funções
laborais.

Sentença (evento 39, sentença 1): julgou improcedente o pedido, afirmando que o autor havia
perdido a qualidade de segurado na data de início da incapacidade (fevereiro de 2015).

Razões do recorrente – autor (evento 45, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença, alegando a manutenção da qualidade de segurado.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: garçom.

 b) Idade atual: 51 anos.

c) CNIS: (Evento 8, relação de salários contribuição 2, fls. 1-7)

d) Laudos/exames médicos particulares:

* (Evento 1, laudo 4, fl. 1): laudo médico datado de 10/01/2018 atestando internação devido a
necrose infectada grave em pé esquerdo. Paciente submetido a amputação transmetatarsica.

* (Evento 1, laudo 4, fl. 2): laudo médico datado de 23/09/2016 atestando retinopatia
diabética proliferativa em ambos os olhos, sem glaucoma neurocular.

* (Evento 1, laudo 5): laudo médico datado de 24/07/2019 atestando quadro de glaucoma
neovascular em olho direito e retinopatia diabética proliferativa bilateral.

e) Laudos SABI:

* (Evento 8, relação de salários contribuição 2, fl. 9): laudo datado de 04/05/2018 atestando
existência de incapacidade laborativa.
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A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"Trata-se de homem, com 51 anos de idade, garçom, que se insurge contra o
indeferimento do benefício previdenciário de auxílio doença requerido em
23/04/2018 (NB 622.863.928-9 -  Evento 1, INDEFERIMENTO6), pois não
foi constatada pela perícia administrativa a qualidade de segurado.

A perícia judicial realizada com médico oftalmologista (Evento 46, em
15.02.2019), concluiu pela incapacidade laboral definitiva e multiprofissional
do autor desde pelo menos 02/2015 (DII - data do início da incapacidade), em
virtude de cegueira bilateral e retinopatia diabética grave bilateral.

Entretanto, no que tange à qualidade de segurado, o art. 15, II, da Lei
8.213/91 estabelece que esta será mantida, independentemente de
contribuições,  até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições.

O § 4º desse mesmo dispositivo legal, diz o seguinte: “a perda da qualidade de
segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de
Custeio da Seguridade Social para recolhimentos da contribuição referente ao
mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus
parágrafos.”

Ocorre que em consulta ao CNIS (Evento 8, RSC2) a parte autora trabalhou
para a empresa R. CEBALLOS BIXIGA COMERCIO LTDA como empregada
no período de 01/03/2011 a 31/07/2012, perdendo em seguida a qualidade de
segurada em 16/09/2013, reingressando ao sistema a partir de 01/12/2017
como contribuinte individual, quando então entrou com o requerimento
adminsitrativo em 23/04/2018(DER).

De acordo com o §1º do art. 15 da Lei 8.213/91, o prazo do inciso II (12 meses
de período de graça) será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

No caso, cumpre asseverar que não se aplica o prazo de 24 (vinte quatro) meses
de prorrogação do período de graça previsto no citado §1º, uma vez que a parte
autora não comprovou que conta com mais de 120 (cento e vinte) contribuições
mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Também é possível a prorrogação do período de graça por mais 12 meses, de
acordo com o §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, na hipótese de situação de
desemprego involuntário.

Contudo, a hipótese em questão tampouco foi suscitada pela parte autora, não
havendo elementos probatórios que permitam reconhecer a prorrogação do
período de graça por enquadramento nessa regra."

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 429



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 119/420

5000741-47.2018.4.02.5006 500000344637 .V21 JESX51460© JES7058

VOTO

Inicialmente, convém salientar que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, e é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo a este ou àquele benefício,
respectivamente.

Cinge-se a controvérsia no que se refere à qualidade de segurado do autor.

A esse respeito, disciplina o artigo 15 da Lei 8.213/91, cuja redação importa transcrever:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente;                (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que
deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou
estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de
doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;
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V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças
Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado
facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se
o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais
sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para
o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro
no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos
perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término
do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento
da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos
prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Conforme constam nos documentos juntados aos autos, o autor contribuiu até 31/07/2012
como empregado, tendo voltado a contribuir em dezembro de 2017 como contribuinte
individual (Evento 8, relação de salários contribuição 2).

Embora o Recorrente sustente a prorrogação do seu período de graça, alegando ter vertido
mais de 120 contribuições, da leitura do dispositivo legal extrai-se que apenas as
contribuições vertidas sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado
serão consideradas para fins de prorrogação do prazo descrito no inciso II.

Em sentido contrário a essa disposição, verifica-se que o autor perdeu a qualidade de
segurado após a interrupção do recolhimento em janeiro de 1997, tendo voltado a contribuir
em janeiro de 2001, e permanecido, a partir de então, na qualidade de segurado até julho de
2012. Durante esse período, o autor verteu aproximadamente 100 contribuições, razão pela
qual não se prorroga o período de graça por este fundamento.

Observa-se, ainda, que não restou comprovada nos autos a situação de desemprego da parte
autora, de modo que tampouco se aplica a hipótese de prorrogação descrita no § 2º.

Assim, a perda da qualidade de segurado do autor se deu em 16/09/2013.

A decisão proferida pelo magistrado a quo julgou improcedente a ação em virtude da perda da
qualidade de segurado, com base na perícia médica judicial, a qual concluiu pela incapacidade
laboral definitiva e multiprofissional do autor desde, pelo menos, fevereiro de 2015.

Nesse sentido, cumpre destacar as palavras do perito, quando questionado a respeito do início
da incapacidade do periciando:
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“De acordo com os laudos, pelo menos desde fevereiro de 2015. Acontece que
nesse período já encontrava-se cego bilateral e a retinopatia diabética é uma
doença lenta e silenciosa que pode ter esse quadro se arrastando durante
alguns anos até culminar com a cegueira irreversível. Infelizmente é impossível
opinar sobre a data de início exato.” (Evento 23, quesitos perícia 1)

A despeito de não ter fixado, de forma exata, a data de início da incapacidade, o perito
afirmou categoricamente que a incapacidade existia em fevereiro de 2015. Ademais, não
houve provas nos autos capazes de demonstrar que o início da incapacidade se deu em
momento diverso.

Assim, da leitura das provas constantes nos autos, quais sejam os laudos particulares e o laudo
pericial, a única conclusão possível é de que a DII se deu em fevereiro de 2015, momento em
que o autor, de fato, havia perdido a qualidade de segurado, conforme já elucidado.

Além disso, convém ressaltar que, embora o autor tenha se refiliado ao RGPS em dezembro
de 2017, sua incapacidade já existia à época do reingresso ao sistema. Assim dispõem os
artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria
por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão
invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier
por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo
anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo o
autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.
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Fica ressalvada a possibilidade de se requer o beneficio assistencial, caso o requerente
preencha os requisitos legais.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa atualizado, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000344637v21 e do código CRC 33c219f1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5000036-15.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO BATISTA RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença desde a
cessação (21/12/2012), com conversão em aposentadoria por invalidez, por ser o autor
acometido de moléstias cardiológicas, além de hipertensão arterial sistêmica e diabetes de
difícil controle, tendo sofrido um infarto em 2012 (Evento 1, petição inicial 1).

Sentença (evento 30, sentença 1): julgou improcedente o pedido, com fundamento na perícia
judicial que não identificou incapacidade laboral para a atividade habitual do autor (porteiro).

Razões do recorrente - autor (evento 34, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares,
alegando ser sua função habitual incompatível com os problemas de saúde apresentados. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: porteiro.

b) Idade atual: 51 anos.

c) Laudos e exames médicos: 

*(Evento 1, laudo 7): laudo médico datado de 02/06/2012 atestando lesão grave de coronária
esquerda, com necessidade de submissão a cirurgia. Atesta incapacidade para o trabalho.

Laudo médico datado de 01/06/2012 atestando necessidade de cirurgia de revascularização
miocárdica.

Laudo médico datado de 14/01/2013 atestando lesão grave de coronária esquerda e
necessidade de cirurgia de revascularização miocárdica. Atesta incapacidade para o trabalho.

Laudo médico datado de 04/02/2013 atestando coronariopatia grave desde 30/01/2012, com
indicação cirúrgica. Atesta incapacidade para o trabalho.

Laudo médico datado de 24/07/2013 atestando realização de cateterismo cardíaco em junho
de 2013 que evidenciou coronariopatia moderada a grave. Mantém tratamento clínico do
paciente e atesta limitação, devendo evitar esforços moderados e intensos.

Laudo médico datado de 17/02/2014 atestando limitação de esforço e incapacidade laborativa.
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Laudo médico datado de 27/04/2017 atestando hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus e coronariopatia, patologias que associadas se tornam de grande risco, com
incapacidade física grau II.

Laudo médico datado de 06/07/2017 atestando incapacidade definitiva para o trabalho
decorrente de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e coronariopatia, patologias que
associadas se tornam de grande risco, com incapacidade física grau II.

Laudo médico datado de 09/11/2017 atestando incapacidade definitiva para o trabalho
decorrente de aterosclerose coronária obstrutiva, que associada ao diabetes e à hipertensão
arterial tem um prognóstico ruim.

Laudo médico datado de 12/04/2018 atestando incapacidade definitiva para o trabalho
decorrente de doença coronária obstrutiva de alto risco, diabetes de difícil controle e
hipertensão arterial.

 

d) Laudos SABI:

*(Evento 18, outros 1, fls. 18-27): laudos médico datados de 21/03/2012 e 17/08/2012
atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudos médicos datados de 31/01/2013, 04/03/2013, 26/03/2013, 27/05/2013, 11/05/2016,
27/05/2016 e 12/07/2017 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“O laudo pericial produzido por médica Clínica Geral apresentado no evento
10 aponta no sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O
perito judicial esclarece que a parte autora apresenta hipertensão arterial,
diabetes mellitus e doença isquêmica do coração. Acrescenta o expert, que não
há limitação para a atividade de porteiro, visto que não demanda esforço físico.

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-
perito, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes
para a elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver
necessidade de determinar a realização de quaisquer outras diligências
probatórias.

Com efeito, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo
probatório coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de
infirmar o atestado pelo médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de
comprovar que as patologias geram a incapacidade do requerente para o
trabalho.
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Mesmo diante da divergência entre os atestados médicos apresentados pela
parte autora e a prova pericial, não há no presente caso qualquer vício capaz
de invalidar o laudo pericial.

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos
unilateralmente por uma das partes equiparam-se a mero parecer de assistente
técnico, ao passo que o laudo pericial se caracteriza como elemento de prova
produzido sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe
atribui maior eficácia probatória.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do
Espírito Santo: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular”.

Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa da
parte autora, sua pretensão não encontra amparo na legislação pátria, sendo a
improcedência do pleito autoral medida que se impõe”.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do artigo 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, a controvérsia cinge-se ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada
para exercer a sua atividade habitual.

A conclusão da profissional médica nomeada para a perícia judicial realizada em 11/02/2019
(Evento 10, laudo 1), foi de que não há limitação para a atividade habitual do autor (porteiro),
a despeito de sofrer de hipertensão arterial CID I10, diabetes mellitus CID E11 e doença
isquêmica do coração CID I25, tendo dito o seguinte: “Na Doença coronariana, não se pode
fazer esforço físico porque agrava a doença. Como porteiro não faz esforço físico, ele
poderia sim desempenhar sua função.”

O recorrente recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 27/02/2012 a 21/12/2012,
em razão do infarto agudo que havia sofrido à época (Evento 18, outros 1, fl. 18), tendo sido
cessado o benefício em virtude da não constatação de incapacidade laborativa (evento 1,
petição inicial 1).

Após a cessação do benefício, o recorrente exerceu atividade remunerada como empregado
para três empresas distintas, nos períodos de 02/06/2014 a 30/08/2014, 01/09/2014 a
20/11/2014 e 17/08/2015 a 30/09/2015 (evento 18, OUT1), tendo passado por exame
admissional, o que ratifica a inexistência de incapacidade.

Em sentido contrário à pretensão, os laudos SABI (Evento18, outros 1) registraram a
capacidade laborativa da parte autora nos exames administrativos de 31/01/2013, 04/03/2013,
26/03/2013, 27/05/2013, 11/05/2016, 27/05/2016 e 12/07/2017.

A respeito da constatação de incapacidade laboral pelos laudos particulares, convém salientar
que o auxílio-doença encontra-se disciplinado no caput do artigo 59, da Lei 8.213/1991, cuja
redação importa transcrever:

"O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos."

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o requisito para concessão do benefício não é a mera
existência de doença, mas sim de incapacidade que impossibilite o exercício da atividade
habitual do segurado.

Em outras palavras, o conceito de incapacidade, para fins de concessão de benefício
previdenciário, está relacionado com a aptidão para se realizar as atividades demandadas pela
profissão do segurado. Por isso, a incapacidade para o trabalho não pode ser aferida somente a
partir de uma perspectiva médica, mas também das circunstâncias fáticas concernentes à
parte.
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Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar incapaz para a atividade que declarou
exercer. Dessa forma, a incapacidade deve ser reconhecida somente quando a parte autora não
possui condições físicas ou mentais para o exercício de sua atividade habitual.

No caso, observa-se que a profissão declarada pelo autor (porteiro) não demanda atividade de
sobrecarga ou esforço físico, tendo o perito judicial constatado limitação funcional apenas
para atividades desgastantes, o que não é o caso de sua atividade habitual, para a qual ele se
encontra apto.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido
no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de que somente
na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela
parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave
falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa atualizado, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida
nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000346869v10 e do código CRC 565e4f7a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5003786-40.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JUAREZ MIGUEL SOBRINHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício de auxílio-doença e/ou conversão em
aposentadoria por invalidez a partir do requerimento administrativo apresentado em
28/01/2019, o qual foi indeferido por não constatação de incapacidade laborativa (evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 31): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 49): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares. Aduz,
ainda, que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar outros elementos
probatórios, como, justamente, os laudos particulares.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: operador de elevador de obras (ajudante
prático) (qualificação inicial);

b) idade atual: 63 anos (ev1, doc4);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares

(evento 1, Laudo 9) 19/10/2018 - atestado médico da Clínica de Acidentados de
Vitória Ltda - atesta que o segurado necessita de 5 dias de afastamento do
trabalho por motivo de doença;

(evento 1, Laudo 12) 

* 25/01/2019 - atesta a doença e solicita encaminhamento ao INSS para avaliar
a capacidade laboral;

* 07/02/2019 - atesta a doença, a limitação funcional e a incapacidade laboral;

d) laudo SABI (evento 25, Outros 2) 11/02/2019 - Não existem elementos
técnicos de incapacidade laboral, pelos documentos apresentados na perícia e
pelo exame clínico. Não existe incapacidade laborativa.
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A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho. Porém, realizada perícia judicial, a parte autora
fora declarada capaz.

(...)

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos
e exames médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de
invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal
fato – diagnóstico de doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve
ser constatada por perícia médica, pois o atestado médico particular equipara-
se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de
opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.
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No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (clínica geral) nomeado(a) para a perícia
judicial realizada em 21/06/2019 (evento 18, Perícia 1), foi de que a parte autora possui
capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de apresentar queixa de osteoartrose de
coluna vertebral e tenossinovite do tibial posterior, tendo dito o seguinte: “Fez uso de
medicação anti-inflamatória, por curtos períodos, relacionados situações álgicas agudas,
não sendo solicitados exames aprofundados e não existindo acompanhamento ou tratamento
para doenças crônicas. Hoje, não há sinais ou sintomas de lombalgia ou lombosacralgia, não
há restrições ósteoartro-musculares de coluna vertebral e o periciado realiza todos os
exercícios solicitados, sem queixas ou dificuldades”. O perito afirmou ainda que "houve
incapacidade para o trabalho quando houve tratamento fisioterápico para a Tenossinivite do
tibial posterior à esquerda. Podemos considerar o período de 23 de outubro até 23 de
dezembro de 2018"

Observo que o demandante requereu o benefício em 28/01/2019 (evento 1, Carta de
Indeferimento 5), após o período de incapacidade atestado pelo perito, o qual foi indeferido
por não ter sido constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a
incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, sendo que o laudo de 19/10/2018 atesta que o segurado necessita de 5 dias de
afastamento do trabalho por motivo de doença; o laudo de 25/01/2019 atesta a doença e
solicita encaminhamento ao INSS para avaliar a capacidade laboral e o laudo
de 07/02/2019 atesta a doença, a limitação funcional e a incapacidade laboral. Contudo, não
são suficientes para infirmar o laudo médico pericial, que atestou a inexistência de
incapacidade após a requerimento administrativo.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o laudo SABI de 11/02/2019 (evento 25, Outros 2),
que também registrou sua capacidade nos exames administrativos.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
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não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000376757v10 e do código CRC 34b65fa8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5000875-43.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOCIMAR BENTO CAMINHAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade,
por ser o autor portador de doenças de naturezas psicológica e ortopédica. O autor recebeu
benefício de auxílio-doença no período de 31/10/2011 a 20/10/2016, alegando ter sido
indevida a sua cessação.

Sentença (evento 21, sentença 1): julgou improcedente o pedido com base na perícia médica
judicial, que atestou inexistência de incapacidade laborativa.

Razões da recorrente – autor (evento 27, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, por sofrer de
incapacidade total e permanente.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: ajudante de motorista.

 b) Idade atual: 37 anos.

c) CNIS: (Evento 17, outros 1)

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 8): laudo médico datado de 11/10/2016 atestando síndrome do pânico
(CID-10 F41.0 e F20.0) Atesta incapacidade para o trabalho.

Raio-X da coluna lombar datado de 17/10/2016 atestando instabilidade lombar.

Laudo médico datado de 18/10/2016 atestando alterações degenerativas na coluna lombar e
limitação para funções laborais. Solicita afastamento laboral temporário, por tempo
indeterminado, devido a quadro de dor e alteração funcional de coluna toracolombar. (CID
M54-4 e M49)

Eletroencefalograma digital e mapeamento cerebral datado de 19/10/2016 atestando atividade
elétrica cerebral sem grafoelementos patológicos, baixa amplitude e muitos artefatos de
piscamento e movimento corporal, podendo estar relacionado com quadro de depressão e
ansiedade.
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Laudo médico datado de 20/12/2017 atestando quadro de síndrome do pânico em tratamento e
a alterações na coluna lombar e torácica, de caráter degenerativo, que prejudica a realização
de atividades laborais. (CID F41.0, F20.0 e M54.4)

Laudo médico datado de 19/01/2018 atestando alterações degenerativas na coluna
toracolombar, tipo protusões discais e alterações em platôs vertebrais. Considera a atividade
laboral do autor (ajudante de motorista em loja de material de construção) como sendo de alta
demanda para coluna vertebral. Solicita que o paciente seja avaliado quanto afastamento
laboral temporário por tempo indeterminado.

Laudo médico de 16/04/2018 atestando CID F32 (episódios depressivos).

e) Laudos SABI:

 *(Evento 17, outros 1, fls. 10-14): laudo datado de 02/12/2011 atestando a existência de
incapacidade laborativa.

Laudo datado de 03/02/2012 atestando que existiu incapacidade laborativa.

Laudo datado de 14/05/2012 atestando a inexistência de incapacidade laborativa.

Laudo datado de 20/10/2016 atestando que existiu incapacidade laborativa.

Laudo datado de 24/01/2018 atestando a inexistência de incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“No presente caso, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a
parte autora não apresenta incapacidade laborativa.

Devidamente intimada, a parte demandante não impugnou o laudo pericial.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz.
Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral
subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável
que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância
das partes, tendo prestado compromisso de bem desempenhar o encargo,
merecendo a confiança do juiz, ou seja, há presunção de legitimidade dos
laudos oficiais em face dos laudos particulares.
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Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na
prática é o que se observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo do
expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.

Ausente a incapacidade laborativa, a pretensão autoral não encontra guarida
no ordenamento jurídico pátrio.”

VOTO

Trata-se de recurso do autor impugnando a sentença que julgou improcedente a ação pela não
constatação de incapacidade laborativa.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor recebeu benefício de auxílio-doença no período
de 31/10/2011 a 20/10/2016, pelos problemas de saúde de natureza ortopédica relatados na
petição inicial. O benefício foi cessado devido à não constatação de incapacidade. O autor,
então, pleiteou a concessão de novo benefício, o qual foi indeferido, também pela não
constatação de incapacidade, pelo que o autor ingressou em juízo através da presente ação.

Assim, cinge-se a controvérsia no fato de o autor estar ou não incapacitado para o trabalho.

Pois bem, o perito judicial examinou a parte autora em 10/05/2019, sob a perspectiva de
ambas as naturezas patológicas referidas na inicial. Em resposta aos quesitos, diagnosticou
quadro de Espondilose (M47.9), e ressalvou que o demandante não apresenta sinais clínicos
de Depressão. Afirmou, ainda,  que o mesmo não apresenta doença incapacitante no
momento. (Evento 10, laudo 1)

Convém ressaltar que o médico/perito não avalia apenas a doença, mas sim a incapacidade
para o labor e/ou para demais atividades, visto que a existência da doença, por si só, não
significa impedimento ao trabalho. Nesse sentido, o laudo pericial foi conclusivo a respeito da
inexistência de incapacidade laborativa.

Quanto aos laudos juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar estado de
incapacidade para o trabalho, verifico que os mesmos não foram suficientes para infirmar as
conclusões tecidas pelo perito.

Neste ponto, observo que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o
laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado Nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pelo recorrente, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Ainda em sentido contrário à pretensão, os laudos SABI datados de 20/10/2016 e 24/01/2018
não atestaram incapacidade (Evento 17, outros 1, fls. 13-14).
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Diante do exposto, concluo que, não havendo provas suficientemente hábeis para comprovar a
incapacidade do autor, não há que se falar em concessão de benefício por incapacidade.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor firmado na sentença e por esta Relatoria
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo o autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000371288v12 e do código CRC 47a28cb2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5007676-21.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DO CARMO ROBERTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de PEDILEF interposto pela autora em face do Acórdão proferido
por esta Turma Recursal que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de
mérito, em virtude da ausência de pedido administrativo da parte quanto à prorrogação da
concessão do benefício previdenciário de auxílio doença.  

2. Sustenta sua irresignação com base no entendimento jurisprudencial adotado
pela TNU nos autos do processo nº 0501757-83.2013.4.05.8101, aduzindo que “nas ações
que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, não é necessário
prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.”

3. Os autos vieram remetidos pelo Juiz Gestor, para os fins previstos no art. 14,
§ 2º, do Regimento da TNU, com a finalidade de eventual adequação do acórdão ao
entendimento inserto na decisão proferida pelo STF no RE 631240 e pela TNU nos processos
de ns. 50064149120124047005, 05017578320134058101 e 00000182020104019340,
aduzindo ainda, que "Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever
legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo"

VOTO

4. Pois bem, acerca da matéria, observo que após a prolação dos julgados acima
citados, adveio a publicação da Lei 13.457 de 26/06/2017, que alterou a redação do §9º do
art. 60 da Lei 8.213/91 e estabeleceu expressamente a necessidade de fixação da DCB para o
benefício previdenciário, bem como a necessidade do segurado requerer a prorrogação do
benefício perante o INSS, para a manutenção do mesmo. Eis o disposto no dispositivo legal:

Lei 13.457/2017. Art. 60. (...) § 9o  Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste
artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão
ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante
o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.   (Incluído pela
Lei nº 13.457, de 2017)

5. Assim, no caso específico dos autos, entendo que os julgados utilizados pelo
juiz gestor na decisão do Evento 55 não se aplicam ao processo, pois são anteriores às
modificações advindas da Lei 13.457/2017, tratando-se, nesse ponto, de um distinguishing
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em relação às decisões do STF e da TNU citados no tópico 3.

6. Deste modo, diante da necessidade de realização de pedido de prorrogação
pela parte autora para manutenção do benefício previdenciário concedido pelo INSS,
requisito imposto pelo artigo 60, §9º da Lei 8.213/91 após as modificações advindas da Lei
13.457/2017, entendo que não há adequação a se fazer no acórdão prolatado pela Turma
Recursal.

7. Por fim, o incidente deve ser encaminhado ao Juiz Gestor das Turmas
Recursais para análise de sua admissão.

8. Voto por manter o julgado prolatado pela Turma Recursal, nos termos
da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000370818v3 e do código CRC 3092001d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5012838-94.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIANA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

Sentença (evento 37, sentença 1): julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu à
concessão de auxílio-doença desde 03/09/2018, com conversão em aposentadoria por
invalidez com DIB na data da sentença.

Razões do recorrente – INSS (evento 53, recurso inominado 1): alega que a DII se deu em
03/09/2018 e requer que o benefício seja concedido a partir dessa data.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: Auxiliar de serviços gerais.

 b) Idade atual: 59 anos.

c) CNIS: (Evento 19, outros)

d) Laudos/exames médicos particulares:

* (Evento 1, laudo 4): atestam doença.

* (Evento 1, receituário 5): atestam doença.

e) Laudos SABI: não foram juntados aos autos.

 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

“O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou
osteoartrose no joelho (quesito 3, evento 22). Afirmou que a autora não possui
aptidão para exercer a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais
(quesitos 6-7). Atestou limitação para agachar, subir e descer escadas e pegar
peso superior a cinco quilos (quesito 8). Concluiu que há incapacidade
definitiva para a atividade habitual (quesito 12). Considerou viável a
reabilitação profissional na função de porteira (quesito 16).
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O INSS não manifestou impugnação específica ao laudo pericial e reiterou os
argumentos da contestação (evento 34, PET4).  Na contestação, o INSS alegou
que "o(s) requerimento(s) formulado(s) pela parte autora foi(ram) corretamente
indeferido(s). Pois bem, não há qualquer razão para afastar a conclusão
administrativa que concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos"
(evento 19, CONT3). Ocorre que o parecer administrativo não subordina a
conclusão do perito nomeado pelo juízo.

O perito do juízo avaliou que a incapacidade para a atividade habitual é
definitiva e considerou viável a reabilitação profissional. Essa avaliação foi
feita exclusivamente sob o ponto de vista clínico e físico. Ocorre que as
condições pessoais do segurado também são relevantes para efeito de definir a
real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho, conforme enunciado
na Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização: “Uma vez reconhecida
a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições
pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por
invalidez”.

Em se tratando de trabalhadora nascida em 28/7/1960, com 58 anos de idade,
com grau de escolaridade de ensino fundamental incompleto (quesito 1, evento
22), é improvável que consiga se reinserir no mercado de trabalho em qualquer
atividade. A reabilitação profissional teria que ser iniciada com processo de
elevação de escolaridade, mas a autora já tem 58 anos de idade. Quando
pudesse concluir os estudos, estaria com a idade ainda mais avançada. O fator
etário constitui notório obstáculo para qualquer pessoa ser absorvida no
mercado de trabalho.

Descarto, na prática, a viabilidade de reabilitação profissional e reconheço o
direito à aposentadoria por invalidez. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso,
a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição.”

O perito examinou a autora em 6/2/2019 (evento 14) e confirmou incapacidade
para o trabalho pelo menos desde 3/9/2018, com base em exame radiográfico
com aquela data (quesitos 10 e 11). O laudo do exame de imagem fpi exibido no
evento 1_LAUDO4. O laudo datado de 17/9/2018 diagnosticou
espondiloartrose lombar cervical e dorsal e gonartrose grau II (evento 1,
RECEIT5).

A autora não exibiu nenhum documento médico com data próxima à do
requerimento administrativo, em 23/7/2018.

De acordo com o CNIS, a autora recebeu do empregador remuneração integral
no mês de julho/2018 e parcial em agosto/2018 (evento 19, OUT1).
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Reconheço o direito da autora ao auxílio-doença não a partir da data do
requerimento administrativo, mas a partir da data em que o perito confirmou
com convicção a consolidação da incapacidade para o trabalho, em 3/9/2018.

Considerando que a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez está sendo baseada na avaliação das condições pessoais da autora,
arbitro a data do início do benefício desse benefício na data da sentença.”

VOTO

Trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu à concessão de auxílio-
doença desde 03/09/2018, com conversão em aposentadoria por invalidez com DIB na data da
sentença.

O Recorrente alega que a DII se deu em 03/09/2018 e requer que o benefício seja concedido a
partir dessa data.

Falta interesse recursal do réu, visto que a sentença já concedeu o que foi pedido no recurso.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de
recorrente vencido, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da Lei
10.259/2001.

Voto por não conhecer do recurso inominado do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000366384v5 e do código CRC fe3454bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5002043-26.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SIDNEI RIBEIRO CABRAL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto
pelo INSS em face do Acórdão desta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso
da autarquia previdenciária para: "(i) julgar parcialmente procedente o pedido da parte
autora, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença desde 28/09/2018, o
qual deverá ser mantido até a conclusão do procedimento de reabilitação do segurado para
função compatível com suas limitações; bem como para (ii) reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela."

Alega o recorrente, em síntese, que a posterior cessação do auxílio-doença da
parte autora não pode ficar vinculada a sua submissão a processo de reabilitação profissional,
podendo ocorrer também na hipótese de a perícia médica do INSS constatar a recuperação da
capacidade laborativa para o exercício da mesma atividade anteriormente desempenhada,
decorrente de tratamento realizado, conforme procedimento previsto na legislação
previdenciária em vigor. Assenta a divergência jurisprudencial, dentre outros, no Acórdão
lavrado no julgamento do PU no processo n. 0506698-72.2015.4.05.8500.

VOTO

Esse Incidente então veio remetido pelo Juiz Gestor para os fins previstos no
disposto no art. 14, § 2º, da Resolução CJF n. 345/2015, no caso, inclusive, para sujeição ao
entendimento pacificado no âmbito da TNU, no julgamento do processo de n. 0506698-
72.2015.4.05.8500 (Tema n. 177) assentou que:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença. (0506698-72.2015.4.05.8500/SE.
Relatora Juíza Federal Isadora Segalla Afanasieff. Julgado em: 21/02/2019. Transito em:
10/06/2019)

Pois bem, acerca da matéria, observo que a reabilitação profissional deve ser
concedida no caso de incapacidade definitiva para a função habitual. Assim dispõe a Lei
8.213/91:
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Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é
multidisciplinar, devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas
também os sociais e os pessoais. Sendo assim, não cabe ao Juízo determinar a reabilitação,
mas sim o encaminhamento da parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, conforme fixado no tema n. 177, da Turma Nacional de
Uniformização, julgado em 21/02/2019.

Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora
esteja reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a
reabilitação profissional.

No entanto, deve ser ressalvada a possibilidade de mudanças das circunstâncias
fáticas que não foram observadas no laudo pericial, como um eventual restabelecimento
positivo de sua saúde. Assim, o INSS também poderá cessar o benefício caso constatada a
total recuperação da capacidade laborativa para a sua função habitual, em nova perícia a ser
realizada em sede administrativa.

Assim, pelo que visto, impõe-se a retratação do acórdão nos termos acima
delimitados, devendo ser adequado ao julgamento da TNU em referência, para condenar o
INSS a manter o pagamento do benefício de auxílio doença até a conclusão do programa
de reabilitação profissional, após a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação,
ou até a constatação de eventual restabelecimento da saúde da parte autora, para a sua
função habitual, em nova perícia a ser realizada em sede administrativa.

Procedida então a adequação (retratação), os fundamentos acima devem
integralizar o Acórdão em referência.

Esta decisão monocrática será referendada pelo colegiado da Turma Recursal,
consoante Regimento Interno da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Após, não havendo interposição de outro recurso, certifique-se o trânsito em
julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Voto por proceder a adequação do julgado, nos termos supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000370906v3 e do código CRC 963e8208.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5018584-40.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LEONEZIO SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em razão de
omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 1.022 do
CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, pela
leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência
de omissão e contradição no julgado.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma,
ocorreu sem a análise detida das informações acostadas as autos, posto que a recuperação
laborativa da parte depende de procedimento cirúrgico, ao qual não está obrigada, e
considerando a sua idade, grau de escolaridade e limitações estabelecidas pelo perito judicial,
o embargante faz jus a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez.

VOTO

Não assiste razão ao embargante. Com efeito, as circunstâncias relevantes do
processo foram devidamente analisadas. Restou comprovado que  o demandante possui
limitações para ficar sentado por tempo prolongado, carregar peso superior a 5 quilos, realizar
movimento de extensão ou flexão de coluna lombar com carga ou de modo repetitivo. A
possibilidade de readaptação para outra função, tendo em vista a idade laboral ativa (52 anos),
restou suficientemente fundamenta e amparada no arcabouço probatório dos autos. Isso se
verifica ao longo do julgado embargado, principalmente quando relata as condições pessoais
do autor, os documentos juntados, as conclusões do perito do juízo e a ausência de prova de
que há impossibilidade de reabilitação, sendo que o reconhecimento de todos esses fatores
levaram à manutenção fundamentada da decisão, não havendo que se falar em omissão ou
contradição do julgado. 

Ressalto que caberia a conversão do benefício de auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez no caso da incapacidade ser total e temporária (dependente de
intervenção cirúrgica), pois não se obriga ao segurado a realização do referido procedimento,
contudo esse não é o caso dos autos.
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Diante do exposto, verifica-se que não há contradição nem omissão no acórdão,
restando analisada e fundamentada a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e
completa, sendo o recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões. Com
efeito, a insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os
elementos constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesses
termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio. 

Esclareço, por fim, que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito, os
elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos
termos do art. 1.025 do novo CPC.

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000380558v6 e do código CRC 3e7676da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0014963-89.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOEMIAS DAS GRACAS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão de
alegada omissão no julgado que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos de
concessão de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de
03/02/2017 e deu provimento  ao recurso do INSS. Alega a embargante, em síntese, equívoco
no julgado, posto que não houve a análise do documento ASO (fl.235) que demonstra o seu
retorno ao trabalho, já que a parte foi declarada apta para a sua função em
02/08/2011.   Somente em 19/01/2017 foi realizado um novo ASO de retorno ao trabalho,
restando comprovado que de 2011 a 2017 a parte trabalhou na referida empresa e que
manteve assim a sua qualidade de segurado.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 1.022 do
CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, pela
leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência de omissão no
julgado.

Não assiste razão ao embargante. Com efeito, as circunstâncias relevantes do
processo foram devidamente verificadas, bem como a  análise da qualidade de segurado, pois
apesar do documento ASO anexado aos autos (fl.235) que informa a realização de exame
clínico em 02/08/2011,  a referida empresa se manifestou nos autos de forma que não restou
comprovado o trabalho exercido pela parte no período compreendido entre 2011 e 2017.
Ressalto que caso haja discordância com o que afirmado pela empresa, esta deverá ser sanada
na Justiça do Trabalho. 

Verifica-se ao longo do julgado embargado que levou-se em consideração todos
os documentos juntados, bem como a análise das contribuições vertidas e das condições
pessoais da parte, convindo mencionar, ainda, que a omissão apontada não se sustenta, pois o
que busca a parte, na verdade, é a reforma do julgado pela via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, verifica-se que não há contradição nem omissão no acórdão,
restando analisada e fundamentada a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e
completa, sendo o recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões. Com
efeito, a insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
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embargos de declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os
elementos constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesses
termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000381652v6 e do código CRC 62619eb6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5001351-93.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: MARIA TANIA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pela autora contra
sentença, posteriormente integrada por decisão (evento 27, DESPADEC1), que julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar como tempo especial os períodos de
06.02.2010 a 13.04.2011, de 17.05.2010 a 17.12.2011, de 18.12.2011 a 04.03.2015, de
28.08.2014 a 05.12.2014, de 28.08.2015 a 27.08.2016 e de 01.12.2016 a 29.08.2017 (DER),
em que a autora trabalhou como técnica de enfermagem.

2. O INSS, em suas razões, reiteradas e aditadas pela petição juntada no evento
34, PET1, fl. 01), alega que o uso de EPI eficaz descaracteriza a atividade especial e que não
há comprovação de que a autora tenha trabalhado exposta, de forma permanente e habitual, a
agente infectocontagioso. Por isso, pede que seja afastada a declaração de especialidade dos
períodos acima elencados.

3. A autora, em suas razões, pede que seja declarado como tempo especial o
período de 30.08.2017 a 12/2018, para que, convertido em tempo comum, acresça tempo
suficiente para que ela, na DER reafirmada (08.12.2017) tenha preenchido os requisitos para
se aposentar por tempo de contribuição.

4. Autor e réu contra-arrazoaram o recurso inominado um do outro e pediram
seu respectivo desprovimento.

VOTO

5. Em relação à exposição a agentes biológicos, assim dispõe o Decreto nº
3.048/1999, em seu anexo IV, acerca das especificidades para serem considerados especiais
por mera avaliação qualitativa, sem as quais não devem ser reconhecidas como tal:

Item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999:

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS  

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 438



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 149/420

5001351-93.2019.4.02.5001 500000369779 .V8 JES10745© JES7058

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

6. Com o objetivo de comprovar sua exposição aos agentes nocivos alegados,
foi juntado PPP no evento 1, PPP14, fls. 01-02, onde consta que a autora trabalhou no
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no período de 06.02.2010 a 13.04.2011,
como técnica de enfermagem, no setor de material esterilizado. O PPP registra que as
atividades da autora consistiam, entre outras, em receber os artigos contaminados na área do
expurgo; efetuar a separação dos artigos para a primeira limpeza no expurgo, colocando-os
nas bacias de soluções de detergentes enzimáticos procedendo a limpeza, retomando-os às
bacias com outras soluções de detergentes enzimáticos, retirando-os posteriormente para o
enxágue; conferir os artigos recebidos do expurgo, bem como do processamento de roupas
separando aqueles a serem submetidos ao processo de esterilização na autoclave ou de
desinfecção na sala química, separar e colocar os artigos a serem submetidos a desinfecção
em solução na sala química; e efetuar diariamente testes biológicos na autoclave. Nessa
função, o PPP demonstra que a autora estava exposta a vírus, bactérias, fungos e protozoários,
e que utilizada EPI eficaz.

7. O PPP juntado no evento 1, PPP13, fls. 01-02, registra que a autora trabalhou
na Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, no período de
17.05.2010 a 17.12.2011, como técnica de enfermagem, no setor de internação. O PPP
registra que as atividades da autora consistiam, entre outras, em prestar cuidado aos pacientes
sob sua responsabilidade de acordo com o plano de assistência, atendendo às suas
necessidades de higiene, conforto e segurança; preparar e manter a limpeza e a ordem nas
áreas específicas de trabalho de enfermagem; auxiliar a equipe médica na realização de
exames e tratamentos; e executar procedimentos e cuidados de rotina conforme prescrição
prévia. Nessa função, o PPP demonstra que a autora estava exposta a vírus, bactérias e
bacilos, e que utilizada EPI eficaz.

8. O PPP juntado no evento 1, PPP15, fls. 01-02, registra que a autora trabalhou
na Associação Congregação de Santa Catarina, no período de 18.12.2011 a 04.03.2015, como
técnica de enfermagem, no setor de neurocirurgia. O PPP registra que as atividades da autora
consistiam, entre outras, em prestar assistência direta a pacientes, por meio de sistematização
dos serviços de enfermagem, acompanhando e registrando observações, cuidados e
procedimentos prestados; administrar a medicação, fazer curativos, observar, reconhecer e
descrever sinais e sintomas; colher materiais para exames laboratoriais; prestar cuidados
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especiais pré e pós-operatórios; prestar cuidados de higiene e conforto aos pacientes e
convalescentes; executar os procedimentos pós-morte; fazer, quando necessário, punção
venosa, preparar e administrar nebulização e demais procedimentos de enfermagem; e limpar
e fazer a limpeza de materiais e equipamentos do setor; e conferir as peças a serem
encaminhadas para o laboratório de anatomia patológica. Nessa função, o PPP demonstra que
a autora estava exposta a microorganismos, e que utilizada EPI eficaz.

9. O PPP juntado no evento 1, PPP16, fls. 01-05, registra que a autora trabalhou
na Secretaria do Estado da Saúde (Lotação: Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da
Glória), como técnica de enfermagem, no setor de clínica cirúrgica (de 28.08.2014 a
05.12.2014; de 01.03.2017 a 31.05.2017) e pediátrica (06.12.2014 a 27.08.2016; de
29.06.2017 a 24.09.2017) e de oncologia (01.12.2016 a 28.02.2017; de 01.06.2017 a
28.06.2017; de 25.09.2017 a 11.06.2018 - data de emissão do PPP). O PPP registra que, na
clínica cirúrgica, as atividades da autora consistiam, entre outras, em prestar cuidados a
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, causadas por fungos e bactérias
multirresistentes e vírus que necessitam de internação em setor de isolamento, mas que por
insuficiência de vagas para atender à demanda da instituição, precisam permanecer no setor
de origem. Na clínica pediátrica, cabia à autora, entre outras tarefas, participar em processos
de tratamento de portadores de doenças pulmonares crônicas ou agudas, tratamento de
influenza (H1N1 e H3N2); prestar cuidados pré e pós-operatórios; administrar nebulizações;
prestar cuidados de higiene e conforto; cuidar de pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas causadas por fungos e bactérias multirresistentes e vírus que necessitam de
internação em setor de isolamento. No setor de oncologia, as atividades da autora consistiam,
entre outras, em administrar medicamentos por via parenteral ou enteral; aspirar vias aéreas
superiores e inferiores; nebulização; atender a pacientes em isolamento de contato, inclusive
por mircoorganismos multirresistentes a antimicrobianos de amplo espectro; aixílio em
procedimentos como mielograma, biópsia de medula óssea, citopunção, punção lombar
realizados na pequena cirurgia ou enfermarias (CTI, isolamento etc.); coletas de exames de
sangue; curativos; limpeza concorrente e terminal; manuseio de urina e fezes e demais fluidos
corpóreos, inclusive de pacientes que estão em tratamento quimioterápico; preparo do corpo
após o óbito; punção venosa periférica; auxiliar procedimentos realizados pelo enfermeiro,
como: sondagens, curativos, manuseio de cateter PICC (inserção, ativação, desativação e
curativo), manuseio de port-a-cath (ativação, desativação e curativo); e auxiliar em
procedimentos médicos de entubação orotraqueal. Nessa função, o PPP demonstra que a
autora estava exposta a risco biológico, e que utilizada EPI eficaz.

10. O PPP juntado no evento 21, PPP3, fls. 01-03, registra que a autora
trabalhou na Secretaria do Estado da Saúde (Lotação: Hospital Estadual Infantil Nossa
Senhora da Glória), como técnica de enfermagem, no setor de oncologia no período de
06.05.2016 a 30.11.2018, onde realizava as seguintes atividades, entre outras: administrar
medicamentos por via parenteral ou enteral; aspirar vias aéreas superiores e inferiores;
nebulização; atender a pacientes em isolamento de contato, inclusive por mircoorganismos
multirresistentes a antimicrobianos de amplo espectro; aixílio em procedimentos como
mielograma, biópsia de medula óssea, citopunção, punção lombar realizados na pequena
cirurgia ou enfermarias (CTI, isolamento etc.); coletas de exames de sangue; curativos;
limpeza concorrente e terminal; manuseio de urina e fezes e demais fluidos corpóreos,
inclusive de pacientes que estão em tratamento quimioterápico; preparo do corpo após o
óbito; punção venosa periférica; e auxiliar procedimentos realizados pelo enfermeiro, como:
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sondagens, curativos, manuseio de cateter PICC (inserção, ativação, desativação e curativo),
manuseio de port-a-cath (ativação, desativação e curativo). Nessa função, o PPP demonstra
que a autora estava exposta a risco biológico, e que utilizada EPI eficaz.

11. Como se vê, a legislação de regência exige contato direto com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou o manuseio de material contaminado, sendo que,
esse contato deve ser habitual e permanente para que se considere a atividade como sujeita a
condições especiais. A jurisprudência tem entendido que, no caso dos agentes biológicos,
satisfaz o conceito de habitualidade e permanência a existência de risco de contaminação e de
prejuízo à saúde do segurado, pois, nesses casos, o que se protege não é o tempo de
exposição, mas o risco de exposição ao agente nocivo (TNU, Pedilef n.
50025992820134047013). Dito isso, extrai-se dos PPPs que a função da autora, de técnico de
enfermagem, encerra o risco de exposição a agentes biológicos. As atividades exercidas pela
autora, descritas acima, exigem o contato permanente com pacientes ou materiais infectados,
sendo esse contato totalmente indissociável da prestação do serviço. Além disso, os PPPs
registram sobre a existência de agentes biológicos no ambiente de trabalho.

12. Verifica-se, ainda, que os PPPs registram o uso de EPI eficaz. Entretanto, o
STF, ao julgar o RE 664.335, fixou duas teses sobre a matéria tratada neste processo: a)
direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo
à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; e b) na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria. A ressalva limita-se ao agente nocivo ruído. 

13. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes
nocivos, deve-se adotar o entendimento no sentido de que o uso de EPI descaracteriza a
atividade em condições especiais se comprovada, no caso concreto, a real efetividade,
suficiente para afastar a relação nociva a que o empregado se submete. Entendimento em
consonância com o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.
664.335, com repercussão geral reconhecida (tema n. 555). Entretanto, registre-se que a
eficácia, embora atestada, excepcionalmente poderá ser afastada seja em razão do risco da
atividade, do tipo de agente nocivo (LINACH) ou do potencial de contaminação (agentes
biológicos - vírus e bactérias), o que deverá ser analisado caso a caso, conforme o ambiente
de trabalho, o agente nocivo e o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador.

14. Assim, torna-se necessário excepcionar apenas os casos de agentes
comprovadamente cancerígenos (conforme LINACH) e agentes biológicos, nesse último
caso, dadas as particularidades do próprio ambiente de trabalho e do potencial de transmissão
de doenças infecciosas, encontradas, mormente, em hospitais e locais congêneres, nos quais
os segurados se encontrem submetidos a situações de risco à saúde, independentemente do
uso de EPI.

15. Dessa forma, devem ser mantida a especialidade de todos os períodos,
declarada na sentença, bem como deve ser reconhecida a especialidade do período de
30.08.2017 a 30.11.2018, acolhendo-se parte do período objeto do recurso inominado da
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autora, uma vez que não há prova nos autos de exposição a agentes nocivos após essa data.

16. A autora pediu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na
DER (29.08.2017) ou, posteriormente, na DER reafirmada. Em âmbito administrativo, o
INSS apurou 28 anos, 02 meses e 22 dias de tempo de contribuição (evento 9, PROCADM1,
fls. 05-10). O acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em comum (fator 1,2)
elevaria o tempo de contribuição em 01 ano, 06 meses e 28 dias, passando a totalizar 29 anos,
09 meses e 20 dias, na DER (29.08.2017), conforme tabelas abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
06/02/2010 a
13/04/2011

especial (20%) 1 a 2 m 8 d 0 a 2 m 25 d 1 a 5 m 3 d

17/05/2010 a
17/12/2011

especial (20%) 1 a 7 m 1 d 0 a 3 m 24 d 1 a 10 m 25 d

18/12/2011 a
04/02/2015

especial (20%) 3 a 1 m 17 d 0 a 7 m 15 d 3 a 9 m 2 d

28/08/2014 a
05/12/2014

especial (20%) 0 a 3 m 8 d 0 a 0 m 19 d 0 a 3 m 27 d

28/08/2015 a
27/08/2016

especial (20%) 1 a 0 m 0 d 0 a 2 m 12 d 1 a 2 m 12 d

01/12/2016 a
29/08/2017

especial (20%) 0 a 8 m 29 d 0 a 1 m 23 d 0 a 10 m 22 d

Total   1 a 6 m 28 d  

 

Período Somatório
Acréscimo decorrente da conversão 1 a 6 m 28 d
Tempo já reconhecido administrativamente 28 a 2 m 22 d
Total na DER (29.08.2017) 29 a 9 m 20 d

17. Entretanto, a autora continuou trabalhando sob condições especiais após o
requerimento do benefício, de forma que em 28.10.2017 alcançou tempo de contribuição
suficiente (30 anos) para fazer jus ao benefício pleiteado, nos termos da tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
Tempo já reconhecido    29 a 9 m 20 d
30/08/2017 a 28/10/2017 (DER reafirmada) especial (20%) 0 a 1 m 29 d 0 a 0 m 11 d 0 a 2 m 10 d
Total    30 a 0 m 0 d

18. Enfatize-se que, como a autora requereu expressamente tal análise no
recurso inominado, não se revela violação ao princípio da adstrição ou mesmo eventual
impugnação à ausência de novo requerimento administrativo a opção por um novo marco
inicial do benefício (DIB), pois, quando se propõe uma demanda não se espera que ela se
prolongue por tantos anos ao ponto de ser previsível fazer constar em sua peça inicial
diversos pedidos sucessivos para implantação do benefício, ou seja, a parte autora/pretenso
beneficiário não pode ser punido com essa delonga. Ressalte-se que exigir dele novo
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requerimento administrativo ano a ano, ainda mais sabendo que o deferimento depende da
averbação aqui pretendida, é priorizar por demais a instrumentalidade das formas em
detrimento do fim colimado, ainda mais tendo em conta todos os princípios que regem os
Juizados Especiais, principalmente a informalidade, celeridade, simplicidade e economia
processual. Além disso, a reafirmação da DER é medida que impõe até mesmo na esfera
administrativa. Por isso a DIB deve ser fixada na citação, quando atingiu todos os requisitos
para o benefício.

19. Isenção de custas. Condeno o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

20. Autora sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios,
em razão do provimento parcial do seu recurso inominado.

21. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recurso inominados e por
negar provimento ao recurso do INSS e por dar parcial provimento ao recurso da autora para
declarar como tempo especial o período de 30.08.2017 a 30.11.2018 e para condenar o INSS
a lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB na data da
citação. Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Concedo a tutela provisória de urgência, a ser cumprida no prazo de 45 dias, a contar
da publicação do acórdão.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000369779v8 e do código CRC 8ed654c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5001076-69.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GERALDO AMBROSINI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar como tempo especial apenas os
períodos de 12.06.1995 a 31.07.1995 e de 01.06.2013 a 04.09.2017. A sentença deixou de
reconhecer, como tempo especial, os períodos de 02.04.1988 a 19.09.1988, de 26.09.1988 a
10.06.1991, de 23.04.1993 a 05.10.1993, de 01.09.1995 a 30.08.2001, de 01.02.2002 a
30.07.2004, de 01.01.2005 a 30.11.2007 e de 03.02.2010 a 31.05.2013, bem como deixou de
reconhecer o tempo de atividade rural pleiteado pelo autor. Em suas razões, pede a reforma da
sentença para que seja declarado como tempo especial o período de 26.09.1988 a 10.06.1991,
em que trabalhou como motorista, e, como tempo de atividade rural, o período de 12/1975 a
12/1982, a fim de que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição desde 04.09.2017 (DER) ou em DER reafirmada.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. A profissão de motorista, para que seja considerada atividade especial,
precisa ser desempenhada por motorista de caminhão (pesado) de carga e ou ônibus de
passageiros, únicas aptas ao enquadramento por categoria profissional nas áreas de atuação
2.4.2 e 2.4.4 elencadas nos Decretos n. 83.080/1979 e 53.831/1964.

4. O autor alega que no período de 26.09.1988 a 10.06.1991 trabalhou como
motorista de caminhão. Esse período encontra-se anotado em sua CTPS, juntada no evento 1,
PROCADM4, fl. 13, onde consta que ele trabalhou como motorista (sem discriminar o
veículo dirigido) na empresa Transilva Transporte Ltda. Além disso, o PPP juntado no evento
1, PROCADM5, fls. 13-14, confirma os fatos contidos na CTPS do autor e acrescenta que ele
tinha por atribuição, dentre outras, acompanhar o carregamento do caminhão e efetuar a
entrega da carga. O código CBO, de n. 782510, também é elucidativo, porque se refere à
atividade de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais). Dessa forma, restou
provado o cumprimento do requisito legal para que se declare o período de 26.09.1988 a
10.06.1991 como tempo especial por enquadramento em categoria profissional.

5. O autor também pleiteia a declaração de exercício de atividade rural no
período de 12/1975 a 12/1982. Nascido em 09.12.1963 (evento 1, SITCADCPF3, fl. 01), o
interregno está compreendido entre os seus 12 e 19 anos de idade.
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6. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários. Posteriormente, a TNU ampliou a tese anteriormente
fixada ao adotar o entendimento de que também o trabalho rural do menor com idade inferior
a 12 anos pode ser considerado para fins previdenciários (Pedilef n. 0001593-
25.2008.4.03.6318).

7. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

8. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. 

9. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural.

10. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula
n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

11. Como prova do alegado, juntou os seguintes documentos: a) declaração de
exercício de atividade rural emitida, em 04.04.2017, pelo Sindicato Rural de Colatina,
declarando que a mãe do autor, Rosa Gotardo, em conjunto com seus filhos, exercia atividade
rural em regime de economia familiar (evento 1, PROCADM7, fls. 01-02); b) certidão do
registro de imóveis, emitida em 21.02.1964, declarando a doação de imóvel rural à mãe do
autor, ocorrida em 14.02.1964. No documento público a mãe e o pai (José Ambrosini) do
autor foram qualificados como lavradores (evento 1, PROCADM7, fl.05); c) carta de
concessão de benefício de aposentadoria por idade rural (a informação foi verificada no
sistema Plenus) à mãe do autor, em 19.09.1994 (evento 1, PROCADM8, fl. 06); d)
declarações de Anuncio Gottardo, Valdemar Gotardo, Gessi Dadalto Benequito, emitidas em
01.08.1994, afirmando que a mãe do autor, Rosa Gotardo, exerceu atividade rural como
meeira de 10.03.1982 a 01.08.1994 (evento 1, PROCADM8, fls. 14-16); e e) declaração do
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina, emitida em 04.08.1994, afirmando que a
mãe do autor, Rosa Gotardo, exerceu atividade rural como meeira de 10.03.1982 a
04.08.1994 (evento 1, PROCADM8, fl. 18).

12. A prova oral foi colhida em 19.06.2019.

13. O autor, em depoimento pessoal, declarou que nasceu em Marilândia; que
morava na propriedade dos tios, onde trabalhava de meeiro; que os tios eram irmãos da mãe
do autor; que trabalhou na roça até os 19 ou 20 anos de idade; que estudava de manhã; que
sua família tinha 6 pessoas; que o pai do autor faleceu quando ela era criança e, por isso,
morava com os tios; que trabalhava com os tios para se manter, para sobreviver; que plantava
arroz, milho, feijão e café; que todo mundo do grupo familiar contribuía; que a escola que o
autor frequentou ficava próxima; que o autor ia a pé para a escola; que começou a trabalhar
na roça cedo porque só tinha sua mãe só tinha os filhos para lhe ajudarem; que não ficava
apenas esperando a hora de voltar para casa, mas trabalhava com a família na roça; que saiu
da roça quando seu irmão mais velho lhe conseguiu um emprego de zelador no Marista; que a
mãe do autor continuou na roça depois que ele saiu; e que nenhum dos familiares obtinha
renda além daquela gerada pela atividade rural. 

14. A testemunha Silvio Luis Junca declarou que conhece o autor desde que ele
(o autor) nasceu; que morava perto do autor, a menos de 500 metros de distância; que de seu
terreno podia ver o terreno em que o autor morava; que a família do autor tinha 6 pessoas,
sendo 2 mulheres e 4 homens; que se recorda de ver o autor trabalhando na roça, plantando
arroz, milho, feijão e café; que a propriedade em que o autor trabalhava era do tio do autor;
que o autor ia para a roça desde 6 ou 7 anos; que a partir dos 10 anos de idade, o autor já
trabalhava na roça; que o autor saiu da roça aos 18 ou 20 anos de idade; e que o autor, ao sair
da roça, foi para Colatina trabalhar em um colégio.

15. A testemunha Dionísio Bongiovanni declarou que conhece o autor desde
que ele (o autor) tinha 3 ou 4 anos de idade; que a propriedade em que o depoente morava
ficava a uns 2 ou 3 quilômetros de distância daquela em que o autor trabalhava; que via o
autor diariamente; que o autor começou a trabalhar novo; que desde os 5 ou 6 anos de idade
ele já acompanhava os pais; que o autor trabalhava com plantio de arroz, milho, café; que o
autor trabalhava na propriedade de Anuncio Gotardo, que era irmão da mãe do autor; que a
família do autor tinha 6 pessoas; que somente as filhas, que eram muito novas, não
trabalhavam na roça; que o pai do autor faleceu quando o autor era criança; que o autor saiu
da roça quando tinha 19 ou 20 anos de idade; que, ao sair da roça, o autor foi trabalhar no
colégio Marista; que o autor e sua família não tinham renda além daquela gerada pela
atividade rural; e que existia uma escola perto do local onde o autor morava.  

16. A testemunha Antonio Roberto Coslop declarou que conhece o autor desde
que ele (o autor) nasceu; que morava perto dele; que era vizinho; que o via quase todo dia;
que a família do autor tinha 6 pessoas; que o autor, ao crescer, começou a trabalhar com a
mãe e os irmãos; que o autor começou a trabalhar a partir dos 12 anos de idade; que o autor
não tinha o pai; que o grupo familiar do autor trabalhava para o irmão da mãe do autor e,
depois, para o pai do depoente; que a propriedade do pai do depoente era vizinha; que o autor
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só trabalhava com a própria família, não fazia trabalho fora da roça; que não se recorda
quando o autor saiu da roça; que o autor cultivava arroz, milho, feijão e café; que não
contratavam empregado.

17. A prova documental, elencada acima, serve como início de prova material e
foi fortemente corroborada pela prova oral. Tanto o autor quanto as testemunhas
demonstraram pleno conhecimento dos fatos, a respeito dos quais houve harmonia e
concordância nos depoimentos, de forma que o período de 09.12.1975 a 09.12.1982 (07 anos
e 01 dia) deve ser declarado como tempo de atividade rural em regime de economia familiar.

18. Em âmbito administrativo, o INSS apurou, na DER (04.09.2017), 25 anos,
06 meses e 26 dias de tempo de contribuição (evento 1, PROCADM9, fl. 26). A sentença
reconheceu como tempo especial os períodos de 12.06.1995 a 31.07.1995 e de 01.06.2013 a
04.09.2017. E, no julgamento do recurso inominado do autor, os períodos foram ampliados
para incluir os compreendidos entre 26.09.1988 e 10.06.1991, declarado como tempo
especial, e entre 09.12.1975 a 09.12.1982, declarado como tempo de atividade rural em
regime de economia familiar.

19. Computando-se todos esses períodos, o autor somava, na DER, 34 anos, 03
meses e 29 dias de tempo de contribuição, o que se revela insuficiente para a concessão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição por ele pleiteado, conforme tabelas
abaixo:

Período Modo Total
normal

Acréscimo Somatório

12/06/1995 a 31/07/1995 especial (40%) 0 a 1 m 19 d 0 a 0 m 19 d 0 a 2 m 8 d
01/06/2013 a 04/09/2017 (DER) especial (40%) 4 a 3 m 4 d 1 a 8 m 13 d 5 a 11 m 17 d
Total   1 a 9 m 2 d  

 

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
Tempo já reconhecido
pelo INSS na DER:

   
25 a 6 m 26 d

Acréscimo da conversão
de tempo especial em comum:

   
1 a 9 m 2 d

09/12/1975 a 09/12/1982
(tempo rural): normal 7 a 0 m 1 d não há 7 a 0 m 1 d
Total    34 a 3 m 29 d

20. O autor pediu a reafirmação da DER. Pelos cálculos acima, precisaria
completar mais 8 meses e 01 dia de tempo de contribuição. O CNIS juntado no evento 42,
CNIS1, fls. 01-02, registra que o autor recolheu como contribuinte individual de 01.09.2017 a
31.10.2018, de forma que em 01.05.2018 preencheu os requisitos para fazer jus à
aposentadoria por tempo de contribuição, conforme tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
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Tempo já apurado:    34 a 3 m 29 d
01/09/2017 a
01/05/2018
(DER reafirmada):

normal 0 a 8 m 1 d não há 0 a 8 m 1 d

Total    35 a 0 m 0 d

21. Enfatize-se que, como o autor requereu expressamente tal análise na petição
inicial e no recurso inominado, não se revela violação ao princípio da adstrição ou mesmo
eventual impugnação à ausência de novo requerimento administrativo a opção por um novo
marco inicial do benefício (DIB), pois, quando se propõe uma demanda não se espera que ela
se prolongue por tantos anos ao ponto de ser previsível fazer constar em sua peça inicial
diversos pedidos sucessivos para implantação do benefício, ou seja, a parte autora/pretenso
beneficiário não pode ser punido com essa delonga. Ressalte-se que exigir dele novo
requerimento administrativo ano a ano, ainda mais sabendo que o deferimento depende da
averbação aqui pretendida, é priorizar por demais a instrumentalidade das formas em
detrimento do fim colimado, ainda mais tendo em conta todos os princípios que regem os
Juizados Especiais, principalmente a informalidade, celeridade, simplicidade e economia
processual. Além disso, a reafirmação da DER é medida que impõe até mesmo na esfera
administrativa. Por isso, a DIB deve ser fixada na citação, quando atingiu todos os requisitos
para o benefício.

22. O autor pediu, na petição inicial, a aplicação ao art. 29-C da Lei n.
8.213/1991. Entretanto não tem direito de optar pela não-incidência do fator previdenciário
porque, na DER reafirmada (01.05.2018), tinha menos do que 90 pontos, somando-se sua
idade e frações ao tempo de contribuição.

23. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios em
razão do provimento parcial do recurso inominado.

24. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do autor e dar-lhe
parcial provimento para condenar o INSS a averbar como tempo especial o período de
26.09.1988 a 10.06.1991, e como tempo de exercício de atividade rural em regime de
economia familiar o período de 09.12.1975 a 09.12.1982, e para conceder o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB na data da citação. Sobre as parcelas
atrasadas, deverão incidir juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando
devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela
provisória de urgência, a ser cumprida no prazo de 45 dias, a contar da publicação do
acórdão.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000373599v8 e do código CRC f147a6f9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5008265-13.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE DE PALMA SOBRINHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar como tempo rural o período de
01.06.1975 a 24.06.1976. A sentença não reconheceu como tempo rural o período 25.06.1976
a janeiro/1991, pedido na petição inicial, nem concedeu ao autor a aposentadoria por tempo
de contribuição também pleiteada. Em suas razões, o autor alega que juntou prova
documental que, corroborada pela prova oral, confirma o seu exercício de atividade rural, e,
embora delimitando a pretensão recursal ao reconhecimento do período de 25.02.1977 a
janeiro/1991, pediu a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição. 

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

4. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. 

5. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula
n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).
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6. Mencione-se, ainda, que nos termos do § 2º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991, o
tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei
[25.07.1991], será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento. 

7. No caso dos autos, o autor delimitou o pedido de reconhecimento de tempo
rural ao período de 25.02.1977 a janeiro/1991.

8. Com o objetivo de comprovar o exercício de atividade rural em regime de
economia familiar, a autora juntou os seguintes documentos: a) ficha de cadastro no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Barra de São Francisco, qualificando o autor como
lavrador/meeiro, em que consta o pagamento de mensalidades dos períodos compreendidos
entre junho/1975 a outubro/1981 e de janeiro/1982 a setembro/1983 (evento 1, PROCADM9,
fls. 25-26); e b) declaração de Célio Breda, datada de 05.10.2016, afirmando que o autor
exerceu atividade rural em sua propriedade no período de 30.06.1979 a 30.06.1991 como
meeiro, em regime de economia familiar, nas lavouras de café (evento 1, PROCADM9, fl.
27).

9. Quanto à prova oral, a sentença consignou o seguinte:

1ª testemunha – Samuel Augusto dos Santos

Conhece o autor de Boa Vista, município de Nova Venécia; a data certa não sabe, mas deve
ser em 1991 que já conhecia o autor; conhece o autor trabalhando; trabalhavam na fazenda
dos Bredas; o autor também trabalhava; tocava a meia, eram vizinhos; o autor mexia com
lavoura, lavrador; o autor mexia com panha de café, roça de arroz; o autor era tipo assim
meeiro, colhia dava a metade para o patrão; era metade; trabalhou junto com o autor uns 5
anos, de vizinho dele lá, ai saiu foi para o lado de Minas e o autor ficou lá ainda; que lembra
o autor só trabalhou nessa propriedade; a meia do autor de café por exemplo era meia, a
metade do patrão, colhia, botava na maquina, partia, metade era de um e de outro, agora já
outras plantas brancas, feijão, arroz, milho era a terça; era assim com o depoente também;
conheceu o autor na faixa de 1991; sempre morou na região de Barra de São Francisco, foi
trabalhar perto do autor mesmo em Boa Vista depois, antes conhecia ele, ele trabalha lá mas
morava do outro lado. 

2ª testemunha- Carmindo Mariano Filho

Conhece o autor da região que nasceu e foi criado, lá em Boa Vista, nasceu em Boa Vista foi
criado em Guaranema, região pertinho; o autor sempre trabalhou; o autor trabalhou na
fazenda dos Bredas; sabe porque moravam tudo na região, tudo é pertinho; o autor era meeiro
de lavrador, roça; o autor produzia arroz, feijão, café, meia de café, a renda do pessoal lá é do
café, essas coisas; chegou a ver o autor trabalhando, na época eu era garotão, tinha 19, nessa
faixa; trabalhava na mesma época, sempre trabalhou, começou a trabalhar com 10 anos;
trabalhava no Córrego do Café, onde morava, era meeiro de outros fazendeiros; não era muito
próximo de Boa Vista, dava 40 minutos à pé; sabia que o autor era meeiro porque conhece
todo mundo da região, domingo jogavam bola junto, estavam sempre juntos, as famílias são
unidas na roça; o autor deve ter ficado uns 12 anos na propriedade; nasceu em 1960, de 1970
para lá, em 1975 já era garotão, já conhecia o autor; trabalhava na roça também; com 19
anos o depoente veio para cá; o depoente saiu da roça  em 1980, 1981, mas voltou, em 1987
estava lá de novo, voltou, ficou acha que uns 2 anos e meio só; quando saiu ia na roça direto,
tinha parente, todo ano, todo dezembro estava lá; via o autor na roça, encontrava em Boa
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Vista onde ele morava, sempre estava lá; em 1987 nessa época já não lembra dele porque
ficou 2 anos e 8 meses só, já era casado, não saía de casa, não lembra se o autor estava lá ou
se ele já estava para cá, não pode afirmar, quando retornou já não saía. 

3ª testemunha- Nerio Batista Buenoaires

Conhece o autor em Boa Vista, onde ele trabalhou; o autor trabalhou na fazenda Breda; o
autor trabalhou no período de 1991; morou perto do autor e trabalhou também; via o autor
trabalhando; o autor produzia café, arroz, milho; o autor dividia com o patrão; o patrão era
Celio Breda, proprietário; falava meia, que era 50% para um, 50% para outro; trabalhou na
mesma propriedade que o autor; trabalhou em 1977, 1979 e saiu e o autor ficou ainda; saiu
em 1984 acha e o autor continuou lá, morava próximo; via o autor trabalhando.

10. O autor apresentou início de prova material que demonstra o exercício de
atividade rural no período de 25.02.1977 a 30.09.1983. O depoimento da segunda e terceira
testemunhas corroboram o teor da prova documental: ambas as testemunhas conheciam o
autor nas décadas de 1970 e 1980 e o viam trabalhar na roça como meeiro. A julgar por esses
depoimentos, pode-se delimitar, com segurança, que pelo menos até 31.12.1983 o autor
continuava exercendo atividade rural (a ficha do sindicato rural registra pagamento de
mensalidade até setembro/1983 e a terceira testemunha afirmou que, quando saiu da roça, em
1984, o autor continuou lá). Conclui-se, portanto, que o autor exerceu atividade rural no
período de 25.02.1977 a 31.12.1983 (6 anos, 10 meses e 06 dias).

11. Em âmbito administrativo, o INSS computou 27 anos, 02 meses e 10 dias de
tempo de contribuição na DER (17.07.2017) (evento 1, PROCADM10, fls. 03-04). A
sentença já reconheceu como tempo rural o período de 01.06.1975 a 24.06.1976 (1 ano e 24
dias). Somados esses períodos ao ora reconhecido, o autor contava, na DER, com 35 anos, 01
mês e 10 dias, fazendo jus, portanto, ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
pleiteado, conforme tabela abaixo:

Período Modo Total
normal

Acréscimo Somatório

tempo já
reconhecido
pelo INSS

   27 a 2 m 10 d

01.06.1975 a
24.06.1976
(sentença)

normal 1 a 0 m
24 d

não há 1 a 0 m 24 d

25.02.1977 a
31.12.1983

normal 6 a 10 m
6 d

não há 6 a 10 m 6 d

Total    35 a 1 m 10 d

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão
do provimento parcial do recurso.

13. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do autor e por dar-
lhe parcial provimento para declarar como tempo de exercício de atividade rural o período de
25.02.1977 a 31.12.1983 e para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria
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por tempo de contribuição, com DIB na DER. Sobre as parcelas atrasadas, observada a
prescrição quinquenal, deverão incidir juros de mora, desde a citação, e correção monetária,
desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000353339v4 e do código CRC 38c067c1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5000278-77.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FRANCISCO PADILHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento, como tempo especial, dos
períodos de 03.12.1998 a 10.10.2001, de 19.07.2002 a 09.04.2007 e de 19.11.2007 a
28.06.2017, em que o autor trabalhou como frentista. Em suas razões, alega que o PPP
demonstra que ele estava exposto a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, e pede
não só o reconhecimento dos períodos como tempo especial como também, após a sua
conversão em tempo comum, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.
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4 Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o
segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

5. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995 a
05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

6. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

7. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

8. O PPP juntado no evento 1, PROCADM8, fls. 17-18, registra que o autor
trabalhou para a empresa Gilson J, Scopel & Cia Ltda., no período de 01.04.1998 a
10.10.2001, na função de lubrificador, no setor de lubrificação e troca de óleo. O PPP
descreve como suas atribuições realizar serviços de lubrificação de veículos pesados, atuando
na vala de lubrificação e inspeção, realizar a troca de óleo de veículos leves em local
apropriado e outros serviços afins. Ao executar essas atribuições, o autor se expunha, segundo
o PPP, ao agente químico hidrocarboneto de petróleo e utilizava EPI eficaz.

9. O PPP registra (evento 1, PROCADM8, fls. 19-20) que o autor trabalhou,
para a mesma empresa, no período de 19.07.2002 a 09.04.2007, na função de lubrificador, no
setor de lubrificação e troca de óleo, e que tinha atribuições e se expunha a riscos idênticos
aos descritos acima, também usando EPI eficaz.

10. O PPP registra (evento 1, PROCADM8, fls. 21-22), ainda, que o autor
trabalhou para a empresa Auto Posto 13 de Maio Ltda., no período de 19.11.2007 a
03.02.2017 (data de emissão do PPP), no cargo de lubrificador, no setor de troca de óleo, e
que tinha atribuições e se expunha a riscos idênticos aos descritos acima, aqui também
usando EPI eficaz.

11. Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos
nocivos pelo item 1.2.11 do Decreto n. 53831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n.
2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes químicos nocivos pelo item XIII do
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Decreto n. 3.048/1999.

12. Convém ressaltar que, de acordo com decisão da TNU, em sessão realizada
no dia 20.07.2016, a análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de
tolerância, independentemente do período em que a atividade é prestada pelo trabalhador. O
relator do processo na TNU, Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, citou
precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema, segundo o qual
não é possível limitar a 05.03.1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de
trabalho com base na análise quantitativa do risco causado pela exposição a hidrocarbonetos
aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-se à análise
qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade. (Proc. 5004737-
08.2012.4.04.7108).

13. A exposição do autor a hidrocarbonetos aromáticos (gasolina, benzeno,
etanol, óleo lubrificante, fluidos, aditivos, graxa) é clara, na medida em que, suas atividades
centrais consistiam em realizar lubrificação de veículos e troca de óleo. Ressalte-se que o
autor trabalhava na vala de lubrificação e inspeção. 

14. Os PPPs registram o uso de EPI eficaz, mas, ainda assim, o STF, ao julgar o
RE 664.335, fixou duas teses sobre a matéria tratada neste processo: a) direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial; e b) na hipótese de exposição do trabalhador
a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A ressalva limita-se ao agente nocivo ruído. 

15. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes
nocivos, deve-se adotar o entendimento no sentido de que o uso de EPI descaracteriza a
atividade em condições especiais se comprovada, no caso concreto, a real efetividade,
suficiente para afastar a relação nociva a que o empregado se submete. Entendimento em
consonância com o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.
664.335, com repercussão geral reconhecida (tema n. 555). Entretanto, registre-se que a
eficácia, embora atestada, excepcionalmente poderá ser afastada seja em razão do risco da
atividade, do tipo de agente nocivo (LINACH) ou do potencial de contaminação (agentes
biológicos - vírus e bactérias), o que deverá ser analisado caso a caso, conforme o ambiente
de trabalho, o agente nocivo e o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador.

16. Assim, torna-se necessário excepcionar apenas os casos de agentes
comprovadamente cancerígenos (conforme LINACH) e agentes biológicos, nesse último
caso, dadas as particularidades do próprio ambiente de trabalho e do potencial de transmissão
de doenças infecciosas, encontradas, mormente, em hospitais e locais congêneres, nos quais
os segurados se encontrem submetidos a situações de risco à saúde, independentemente do
uso de EPI.
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17. Aliás, quanto aos agentes cancerígenos, vale frisar que a Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) reunida em sessão no dia 17/08/2018,
decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos constantes da Lista
Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador. A decisão da TNU firmou a tese de que a
redação do art. 68, § 4º, do Decreto n. 3.048/1999 dada pelo Decreto n. 8.123/2013 pode ser
aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para
qualquer período: I. a desnecessidade de avaliação quantitativa; e II. ausência de
descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual). O caso foi
julgado sob o rito de representativo de controvérsia (Tema 170).

18. Assim, considerando que os agentes nocivos indicados nos PPPs se inserem
nas exceções mencionadas acima (hidrocarbonetos aromáticos), os períodos de 03.12.1998 a
10.10.2001, de 19.07.2002 a 09.04.2007 e de 19.11.2007 a 03.02.2017 devem ser computados
como tempo especial.

19. Conforme consta do recurso inominado, o autor formulou dois
requerimentos administrativos: um, em 28.06.2017 (evento 1, PROCADM8, fl. 01), e, outro,
em 02.07.2018 (evento 15, PROCADM1, fl. 02).

20. Considerando-se o tempo especial declarado nesta demanda, o autor
contava, em 28.06.2017, com 34 anos, 06 meses e 03 dias de tempo de contribuição, menos
do que o necessário para fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
conforme tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
01/10/1989 a 15/12/1989 normal 0 a 2 m 15 d não há 0 a 2 m 15 d
01/03/1990 a 30/04/1992 especial (40%) 2 a 2 m 0 d 0 a 10 m 12 d 3 a 0 m 12 d
10/09/1992 a 10/04/1997 especial (40%) 4 a 7 m 1 d 1 a 10 m 0 d 6 a 5 m 1 d
01/04/1998 a 10/10/2001 especial (40%) 3 a 6 m 10 d 1 a 4 m 28 d 4 a 11 m 8 d
19/07/2002 a 09/04/2007 especial (40%) 4 a 8 m 21 d 1 a 10 m 20 d 6 a 7 m 11 d
19/11/2007 a 03/02/2017 especial (40%) 9 a 2 m 15 d 3 a 8 m 6 d 12 a 10 m 21 d
04/02/2017 a 28/06/2017 (1ª DER) normal 0 a 4 m 25 d não há 0 a 4 m 25 d
Total    34 a 6 m 3 d

21. Entretanto, tendo em vista que o autor continuou trabalhando após
28.06.2017, na segunda DER, 02.07.2018, contava com 35 anos, 06 meses e 07 dias de
tempo de contribuição, fazendo jus, portanto, ao benefício pleiteado, de acordo com a tabela
abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
01/10/1989 a 15/12/1989 normal 0 a 2 m 15 d não há 0 a 2 m 15 d
01/03/1990 a 30/04/1992 especial (40%) 2 a 2 m 0 d 0 a 10 m 12 d 3 a 0 m 12 d
10/09/1992 a 10/04/1997 especial (40%) 4 a 7 m 1 d 1 a 10 m 0 d 6 a 5 m 1 d
01/04/1998 a 10/10/2001 especial (40%) 3 a 6 m 10 d 1 a 4 m 28 d 4 a 11 m 8 d
19/07/2002 a 09/04/2007 especial (40%) 4 a 8 m 21 d 1 a 10 m 20 d 6 a 7 m 11 d
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19/11/2007 a 03/02/2017 especial (40%) 9 a 2 m 15 d 3 a 8 m 6 d 12 a 10 m 21 d
04/02/2017 a 02/07/2018 (2ª DER) normal 1 a 4 m 29 d não há 1 a 4 m 29 d
Total    35 a 6 m 7 d

22. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento do recurso inominado.

23. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do autor e por dar-
lhe parcial provimento para declarar como tempo especial os períodos de 03.12.1998 a
10.10.2001, de 19.07.2002 a 09.04.2007 e de 19.11.2007 a 03.02.2017 e para condenar o
INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em
02.07.2018. Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000355405v5 e do código CRC 2dae7705.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5000585-28.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDIMISO SEBASTIAO BERTTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de declaração, como tempo especial, dos períodos de
01.09.1980 a 04.01.1988, de 01.02.1988 a 09.04.1992, de 01.02.1993 a 28.04.1995, de
01.08.2001 a 01.01.2016 e de 02.01.2016 a 29.03.2017. Em suas razões, alega que os PPPs
juntados aos autos demonstram sua exposição a agente nocivos de forma habitual e
permanente, de forma que faz jus não só à declaração de especialidade dos períodos como
também à revisão da renda mensal inicial do seu benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado interposto pelo autor.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.
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4 Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o
segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

5. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995 a
05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

6. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

7. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

8. O PPP juntado no evento 1, PROCADM13, fl. 10-11, registra que o autor
trabalhou para a empresa Ronaldo Wagner ME, na função de operador de máquinas de
extração de minérios, no período de 01.02.1988 a 09.04.1992. O PPP informa que o autor
exerceu as atribuições de operar dragas para extração de areia e posicioná-las nos locais
corretos, ligando-as e desligando-as. No exercício dessas atribuições, expunha-se aos fatores
de risco ruído, radiações não ionizantes e umidade, embora o PPP não indique a respectiva
intensidade/concentração do agente nocivo. Por isso, o autor pede o enquadramento do
período como especial com base no código 2.3.3 do Anexo II, do Decreto n. 83.080/1979.

8.1. De início, o PPP, que não contém a intensidade/concentração dos agentes
nocivos, é documento inidôneo para demonstrar a especialidade do período de 01.02.1988 a
09.04.1992. As atividades do autor também não se enquadram naquelas descritas no código
2.3.3 do Anexo II, do Decreto n. 83.080/1979 porque o núcleo da atividade mineradora é a
extração, que consiste em retirar com emprego de força, arrancar algo da superfície em que
está depositado. A atividade central do autor resume-se a dragar, ação que não encontra
paralelo com àquelas praticadas pelos mineiros de superfície.  

9. O PPP juntado no evento 1, PROCADM13, fls. 16-18, registra que o autor
trabalhou para a empresa Cerâmica Guandu Ltda., como braçal, no período de 01.09.1980 a
04.01.1988; como auxiliar de serviços gerais, no período de 01.02.1993 a 28.04.1995; e
como soldador, no período de 01.08.2001 a 01.01.2016.
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9.1. No período de 01.09.1980 a 04.01.1988, o PPP registra que o autor exerceu
as seguintes atribuições: realizar atividade de estocar/armazenar os tijolos no pátio da
empresa, numa área apropriada, recolher pedaços de materiais cerâmicos quebrados no pátio
da empresa, transportar os tijolos até o setor de carregamento de caminhões, auxiliar na carga
de veículos quando necessário, e outros serviços afins. No exercício dessas atribuições, não se
expunha, segundo o PPP, a qualquer agente nocivo. Por isso, o autor pede o enquadramento
do período como especial com base no código 2.5.2 do Anexo, do Decreto n. 53.831/1964.

9.2. O PPP, que não registra exposição a agente nocivo, também não é apto para
demonstrar a especialidade do período de 01.09.1980 a 04.01.1988. As atividades do autor
também não se enquadram naquelas descritas no código 2.5.2 do Anexo do Anexo, do
Decreto n. 53.831/1964 porque as atividades nele incluídas dizem respeito aos trabalhadores
nas indústrias metalúrgicas, de vidro, de cerâmica e de plásticos, especificamente os
soldadores, laminadores, moldadores, trefiladores e forjadores. A atribuição central do autor,
descrita acima, notoriamente não se encontrava nesse grupo de atividades, de forma que a
elas não se pode equiparar.

9.3. No período de 01.02.1993 a 28.04.1995, o PPP registra que o autor exerceu
atribuições idênticas às descritas acima e consigna, também, que ele não se expunha a
qualquer agente nocivo. Por isso, o autor pede, aqui também, o enquadramento do período
como especial com base no código 2.5.2 do Anexo, do Decreto n. 53.831/1964.

9.4. O PPP, que não registra exposição a agente nocivo, também não é apto para
demonstrar a especialidade do período de 01.02.1993 a 28.04.1995. As atividades do autor, da
mesma forma, não se enquadram naquelas descritas no código 2.5.2 do Anexo do Anexo, do
Decreto n. 53.831/1964, porque as atividades nele incluídas dizem respeito aos trabalhadores
nas indústrias metalúrgicas, de vidro, de cerâmica e de plásticos, especificamente os
soldadores, laminadores, moldadores, trefiladores e forjadores. A atribuição central do autor,
descrita acima, notoriamente não se encontrava nesse grupo de atividades, de forma que a
elas não se pode equiparar.

9.5. No período de 01.08.2001 a 01.01.2016, o PPP registra que o autor exerceu
as seguintes atribuições: realizar atividades de manutenções preventivas e corretivas das
máquinas e equipamentos, operar máquinas ou equipamentos como o esmeril, o policorte e
outras, realizar soldagem em geral e corte com maçarico na oficina e área de produção, e
outros serviços afins. No exercício dessas atribuições, se expunha, segundo o PPP, aos
agentes nocivos ruído (78,1 dB), radiação não ionizante e hidrocarbonetos aromáticos (óleo e
graxa).

9.6. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite  de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
de 19.11.2003 em diante. A intensidade de ruído a que o autor esteve exposto (78,1 dB) não
excede os limites de tolerância previstos na legislação de regência. Com relação à exposição a
radiação não ionizante (luz natural), a TNU entende que, após a edição do Decreto n.
2.172/1997, passou a ser possível o reconhecimento das condições especiais do trabalho
exercido sob exposição do calor proveniente de fontes naturais, desde que de forma habitual e
permanente, e comprovada a superação dos patamares estabelecidos no Anexo III da NR-15
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do MTE, calculado o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) de acordo com
a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar (Pedilef n.
05012181320154058307). Contudo, o PPP não discrimina método condizente com o fixado
pela TNU. Dessa forma, não restou comprovada a exposição a radiação não ionizante (luz
solar) acima dos limites de tolerância. Quanto à exposição do autor a hidrocarbonetos
aromáticos, importa dizer que o PPP goza de presunção de veracidade relativa, que pode ser
infirmada por indícios objetivos de imprecisão nos assentos nele contidos. Embora o PPP
registre exposição a hidrocarbonetos aromáticos, a descrição das atribuições do autor, que
revela um elenco variado de atividades díspares (ora manutenção de máquinas, às vezes
operação de máquinas e outras vezes soldagem), não permite concluir que ele se expunha, de
forma habitual e permanente, a esse agente nocivo, indicado no PPP. A descrição das
atividades do autor sugere mudanças contínuas de ambiente de trabalho, o que retira a força
probatória da afirmação de que ele teria contato de forma habitual e permanente a
hidrocarbonetos aromáticos.

9.7. O PPP juntado no evento 1, PROCADM13, fls. 19-20, registra que o autor
trabalhou para a empresa Cerâmica Beira Rio Ltda., como soldador, no período de
02.01.2016 a 29.03.2017. O PPP descreve como suas atribuições atividades idênticas às
mencionadas no item anterior deste voto. No exercício dessas atribuições, se expunha,
segundo o PPP, aos agentes nocivos ruído (78,1 dB), radiação não ionizante e hidrocarbonetos
aromáticos (óleo e graxa). Conforme argumentação já desenvolvida acima, a intensidade de
ruído a que esteve exposto o autor não excede o limite de tolerância vigente à época da
prestação do serviço. Além disso, o PPP não atende aos critérios estabelecidos pela TNU para
se aferir a nocividade da exposição a radiação não ionizante. Por fim, reitere-se que, também
aqui, a descrição das variadas atribuições do autor não permite concluir que ele se expunha,
de forma habitual e permanente, a hidrocarbonetos aromáticos, conforme  indicado no PPP. 

10. Por esses motivos, a sentença deve ser mantida, pelos fundamentos ora
expostos.

11. Condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça deferida nos autos.

12. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do autor.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000356704v2 e do código CRC 885b38de.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5001289-81.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARILENE EFFGEN (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas
após a concessão da aposentadoria, alegando a parte que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria por tempo de contribuição desde 11/11/2015, mas que, após a concessão
do benefício permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo as respectivas
contribuições previdenciárias.

2. Da sentença que julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o
aposentado que continua exercendo atividade abrangida pelo Regime de Previdência Social é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando obrigado a recolher as
contribuições devidas, recorreu a parte autora alegando que não há justificativa para o
recolhimento de contribuição sobre a remuneração recebida pelos aposentados que voltam a
trabalhar.

VOTO

3. Ao início, observo que a sentença julgou improcedente a demanda com os
seguintes fundamentos:

“A discussão central a ser dirimida nos autos diz respeito à legitimidade da
cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do trabalhador que retorna ao
mercado de trabalho, após sua aposentadoria.

Inicialmente, deve-se salientar que o aposentado que volta a exercer atividade
laborativa é, na realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do exercício dessa nova
atividade é devida a respectiva contribuição previdenciária. Ademais, a Previdência Social
funda-se no princípio da solidariedade, reclamando, em razão dessa especificidade, que
todos aqueles que fazem parte do sistema sejam convocados a contribuir.

Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, in verbis:

Art. 12. (...)

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta
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lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral,
com vínculo empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado obrigatório,
não havendo de se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o autor ter sido compelido
a recolher a espécie tributária em comento.

Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da CF/88 é claro em afirmar
que os trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí porque o
aposentado que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a contribuir para a
previdência social, cuja arrecadação destina-se à manutenção dos planos de seguridade
traçados em lei ordinária.

Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie
tributária destituída de cunho retributivo ou contraprestacional, por conta dos postulados
que lhes são afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91.
Portanto, inexiste qualquer impeditivo de ordem legal no sentido de afastar a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o que o aposentado recebe, por conta de seu reingresso no
mercado de trabalho, devendo-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao
§4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº 8.870/94. 

Nesse passo, entendo que não deve prosperar o pedido autoral, pelas razões
acima expostas.

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados proferidos pelo
STF(...)”

4. Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão
encontra-se pacificada no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei 8.212/91, o
aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório da
previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

5. Também a jurisprudência do E. STF é pacífica quanto ao tema, conforme
ementas que trago a colação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE (LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
9.032/95) – CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA
DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. (RE-AgR 447923, Relator(a) CELSO DE MELLO, 2ª Turma,
Sessão Virtual de 19 a 25.5.2017);

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
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Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a
maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável
entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas
em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 430418 RE-
AgR - Relator(a) ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJ 18.3.2014);

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE
RETORNA À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se
ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na
legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o
recurso extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à
atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social.
Precedentes. III - Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade:
CF, art. 201, § 4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão
plenária da ADIn 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do
aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do
custeio da Previdência Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal
"remete à lei os casos em que a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE
437640/RS, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006).

6. Com efeito, observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

7. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, em virtude da gratuidade da justiça concedida nos
autos.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, devendo ser mantida
integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000358274v2 e do código CRC 94812823.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5013058-58.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDIMAR SONEGHETI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: Trata-se de demanda repetitiva nesta seara, com as
seguintes características: revisão do valor da renda mensal inicial da aposentadoria, com base
na média dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do todo o período
contributivo, incluindo os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, com efeitos
retroativos à data de início do benefício.

Sentença: julgou improcedente o pleito, em razão da decadência.

Razões do recorrente: que deve observar direitos constitucionais de igualdade,
legalidade e o direito adquirido. Aduz ainda, que a revisão em si (utilização de todos os
salários de contribuição) não foi aventada quando da concessão do benefício, logo, não se
trata de uma mera revisão do ato concessório, distinguindo no mérito o fundo do direito
perseguido.

VOTO

Pois bem. Estamos diante de pedido de revisão do ato concessório baseado em
cálculo viciado da administração ou mesmo interpretação equivocada da norma de regência,
em seu prejuízo.

No entanto, como se trata de benefício concedido em fevereiro de 2000 (evento
5_OUT4), ajuizado somente em 24/06/2019 (evento 1), é de se realçar e dar prevalência ao
que definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013
e em sede de repercussão geral, quando então aplicou a decadência de 10 (dez) anos para a
revisão de benefícios concedidos antes de 1997. Decidiu a Corte que se aplica o lapso
decadencial de 10 (dez) anos para o pleito revisional, a contar da vigência da Medida
Provisória 1.523-9/97, aos benefícios concedidos antes dela. Afastou-se eventual
inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial razoável para o
questionamento de benefícios já reconhecidos. 

Considerou o Supremo que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurou impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.
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Analisou-se que o termo inicial da contagem do prazo decadencial em relação
aos benefícios originariamente concedidos antes da entrada em vigor da Medida Provisória
1.523/97 seria o momento de vigência da nova lei. Evidenciou-se que, se antes da
modificação normativa podia o segurado promover, a qualquer tempo, o pedido revisional, a
norma superveniente não poderia incidir sobre tempo passado, de modo a impedir a revisão,
mas estaria apta a incidir sobre tempo futuro, a contar de sua vigência.

No caso, portanto, de se dizer que eventual recurso interposto pela parte autora
quanto ao debate sobre o tema da decadência, pura e simples, com o prisma de sua
inaplicabilidade para os benefícios concedidos anteriormente a Medida Provisória nº
1.523/97, já foi julgado no RE nº 626.489, logo, sem razão sua não aplicação. 

Quanto às demais teses suscitadas, elas não se sustentam. Ora, trata-se de ação
em que se busca a condenação do INSS a revisar o benefício previdenciário em razão de
cálculo equivocado de sua RMI – e isso é sim ato revisional da concessão, pois contra ela se
insurge ao afirmar que todos os salários de contribuição, inclusive aqueles anteriores a julho
de 1994, deveriam compor a base de cálculo, isso por ser mais benéfico. O resto é mera
questão de semântica jurídica. Pensar de forma distinta, ou como defendido, de que somente
se aplica o prazo decadencial para aquilo que apreciado/reclamado na concessão, conforme
REsp 1407710/PR de 08/05/2014, tornaria letra morta tal instituto jurídico.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida, motivo pelo qual a
mantenho por seus próprios fundamentos. 

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000354985v3 e do código CRC ab834aaf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5001874-08.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CRISTIANO GARCIA DA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação pleiteando concessão de auxílio-acidente desde a cessação do
benefício de auxílio-doença (25/09/2016) devido a acidente sofrido pelo autor, no qual sofreu
graves lesões no membro inferior e braço esquerdos, resultando na redução de sua capacidade
laborativa.

Sentença (Evento 44, sentença 1): julgou improcedente o pedido, com base na perícia médica
judicial, que concluiu pela plena capacidade laborativa do periciado.

Razões do recorrente – autor (evento 50, recurso inominado 1): requer a nulidade da
sentença, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, requer a concessão do
benefício de auxílio-acidente.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: inspetor penitenciário.

 b) Idade atual: 46 anos.

c) CNIS: (Evento 41, outros 1, fls. 3-10)

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 7): laudo médico datado de 25/07/2016 atestando trauma na mão e no
joelho esquerdo, além de fratura do 2 e 3 metacarpos. Sugere afastamento de atividade laboral
por 2 meses.

Laudo médico datado de 20/09/2016 atestando fratura do terceiro e quarto metacarpos da mão
esquerda, ocorrida em 25/07/2016, apresentando dor residual e limitação da mobilidade
articular da mão esquerda. Afirma que o paciente necessita manter-se em repouso, afastado de
suas atividades laborativas e realizando fisioterapia por 90 dias.

Laudo médico datado de 19/01/2018 atestando fratura do terceiro e quarto metacarpos da mão
esquerda, ocorrida em 25/07/2016, que evoluiu com consolidação, porém encurtamento do
quarto metacarpo e decorrente limitação da mobilidade articular da mão esquerda. Atesta,
ainda, osteoartrose grau II do joelho esquerdo.

e) Laudos SABI:
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*(Evento 41, outros 1, fls. 11-13): laudos médicos datados de 01/08/2016 e 19/10/2016
atestando existência de incapacidade laborativa.

Laudo médico datado de 29/01/2018 atestando inexistência de incapacidade laborativa.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“Embora não haja questionamento sobre a ocorrência do acidente que causou
a fratura no punho esquerdo, a perícia judicial não confirmou nem
incapacidade nem redução da capacidade laboral para a atividade habitual. 

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, relatou artrose do
joelho esquerdo, pós-operatório de correção de lesão ligamentar do joelho,
pós-operatório de correção de fratura dos ossos do antebraço, fratura do 4º
metacarpo consolidada no lado esquerdo (quesito 3, evento 33). Afirmou que o
autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de agente penitenciário
(quesitos 6-7).

A doença degenerativa no joelho esquerdo nem em tese justifica concessão de
auxílio-acidente. Um dos pressupostos para concessão do auxílio-acidente é a
comprovação do nexo de causalidade entre acidente e redução da capacidade
para o trabalho.

A fratura no punho esquerdo, se deixou sequelas, poderia, em tese, justificar a
concessão de auxílio-acidente, mas o perito não confirmou essa hipótese.

O autor impugnou o laudo pericial (evento 42, PET1). (...)

Todas as questões relevantes para o julgamento da lide já foram esclarecidas
com as respostas ao rol de quesitos do juízo. Por isso, é dispensável submeter
ao perito o rol de quesitos que o autor apresentou junto com a petição inicial.”

VOTO

Trata-se de recurso da parte autora impugnando decisão que julgou improcedente o pedido de
benefício previdenciário devido à ausência de provas a respeito da incapacidade laborativa da
parte.

Preliminarmente, o autor invoca o direito fundamental à prova e alega cerceamento de defesa,
devido ao indeferimento de prova requerida nos autos, pelo que pleiteia a nulidade da
sentença. Ocorre que o Juízo a quo indeferiu o pedido de esclarecimentos feito pela parte para
que o perito respondesse aos quesitos apresentados junto à exordial (Evento 42, petição 1).

O autor não se conforma com o resultado da perícia, a qual não atestou redução de capacidade
laborativa do Recorrente em decorrência das sequelas obtidas no acidente (Evento 33, laudo
1). Alega que, em razão da constatação de sequelas na perícia, faz jus ao benefício de auxílio-
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acidente.

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial, bem
como os demais elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para elucidar as
questões que ainda não estavam claras para o julgador no que tange à incapacidade do
segurado.

Quanto a anulação da decisão a quo, o autor argumenta que o magistrado decidiu em
inobservância a princípios constitucionais ao não determinar a realização da prova que
entendia importante. Todavia, tal alegação não prospera na medida em que o magistrado tem a
liberalidade de determinar a produção das provas que entende mais pertinentes à formação de
seu convencimento. Se, após o encerramento da instrução, o magistrado entende que a causa
está madura para julgamento e que o escopo probatório produzido é suficiente para resolução
da lide, não existe previsão no CPC que o obrigue a deferir requerimento de produção de
provas feito posteriormente por qualquer das partes.

Ademais, para que a sentença seja anulada sob esta alegação, deve-se questionar acerca da
precariedade da perícia realizada e da essencialidade da nova perícia para apreciação da
questão da incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual, o que não é o
caso dos autos, tendo em vista que a prova produzida por médico especialista encontra-se
suficientemente fundamentada para convencimento do juízo, pois apresentou esclarecimentos
satisfatórios sobre o quadro clínico da segurada.

Convém ressaltar que não há que se confundir o inconformismo da parte quanto ao resultado
da prova com nulidade. No mais, observo que as conclusões do perito se deram com base em
exame físico realizado e na análise do exame complementar, constituindo, certamente,
documento hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte.

Pois bem. O auxílio-acidente consiste em benefício cuja concessão está condicionada à
redução da capacidade laboral diante de sequela provocada por acidente sofrido.  É o que
dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia. 
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-
de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início
de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. 
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria. 
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de
aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade
do recebimento do auxílio-acidente
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
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concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade
entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor sofreu acidente, o qual gerou graves lesões no
membro inferior e braço esquerdo, precisando afastar-se de suas funções, tendo recebido
benefício de auxílio-doença de 25/07/2016 a 25/09/2016 (Evento 41, outros 1).

A perícia médica judicial realizada em 13/05/2019 atestou a plena capacidade laborativa da
parte autora (Evento 33, laudo 1). Embora constatadas sequelas decorrentes do acidente
sofrido, não restou comprovada redução da capacidade laboral do autor para o exercício de
sua atividade habitual, de modo que não faz jus ao benefício pleiteado.

Na oportunidade, ressalto que o fato do autor ter sofrido acidente não decorre,
necessariamente, que tenha havido sequela redutora de sua capacidade laboral para sua
atividade habitual, ainda mais quando a perícia judicial, que, nos termos do Enunciado n. 8
das Turmas Recursais/ES, prevalece sobre os documentos particulares, não atestou redução de
capacidade para o trabalho.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo
anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo o
autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa atualizado, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000355339v13 e do código CRC d9705abd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5007672-81.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELAINE BARCELOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade,
visto que, em 04/12/2016, a autora foi vítima de disparo de arma de fogo no olho direito,
tendo ficado totalmente cega deste olho.

Sentença (evento 61, sentença 1): julgou parcialmente procedente a ação, condenando o INSS
a pagar as parcelas relativas ao auxílio-doença NB 616.759.764-6, no período de 05/12/2016
(DER) até 30/03/2017.

Razões da recorrente – autora (evento 78, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença para que seja concedido benefício de auxílio-acidente, ao qual alega fazer jus.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: Feirante, motorista de Kombi.

b) Idade atual: 34 anos.

c) CNIS: (Evento 16, relação de salários contribuição 2, fls. 1-3)

d) Laudos/exames médicos particulares:

(Evento 1, laudo 8): atesta CID H44 – transtornos do globo ocular.

(Evento 1, laudo 9): atesta cegueira definitiva em olho direito devido a trauma ocorrido em
04/12/2016.

e) Laudos SABI:

(Evento 16, relação de salários contribuição 2, fl. 4):  atesta existência de incapacidade
laborativa temporária decorrente de cegueira definitiva em olho direito, com DII em
05/12/2016 e DCB em 30/03/2017, considerando ser este o tempo necessário para adaptação e
colocação de prótese em olho direito.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:
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“A perícia médica administrativa reconheceu a incapacidade temporária da
autora decorrente de cegueira em um olho (CID H544) desde 05.12.2016, data
do ferimento no olho direito por disparo de arma de fogo. O perito do INSS
examinou a autora em 06.03.2017 e estimou a DCB em 30.03.2017 (evento 16
- documento 2, página 4) 

Realizada perícia em Juízo em 22.02.2019, o perito nomeado, médico 
oftalmologista (evento 31), diagnosticou "Cegueira em olho direito e cavidade
anoftálmica" (quesito 4). 

Asseverou o perito que a autora "está incapaz de exercer atividades onde é
exigido visão binocular, como motorista profissional ou segurança armada".
Elucidou o especialista que não há limitação para o exercício das atividades
declaradas pela autora, a saber, feirante e motorista de Kombi, estando apta
para desempenhá-las.

Intimado para esclarecer acerca da eventual incapacidade laboral da autora ao
tempo da DER (05.12.2016) do benefício postulado nos autos, o perito
informou que, tendo em vista que a perícia judicial foi realizada anos após o
trauma, não era possível determinar o tempo de recuperação que foi necessário
à época. Elucidou que "Geralmente, após a cegueira de um olho o tempo de
recuperação é em torno de 6 meses" (evento 52).

Nesse contexto, acato a conclusão do laudo pericial administrativo,
reconhecendo, por conseguinte, a incapacidade laboral da autora no período
de 05.12.2016, dia do ferimento, até 30.03.2017. 

Nesse ponto, verifico que os documentos médicos anexados com a
inicial, emitidos em 2016, não contemplam recomendação de afastamento do
trabalho por período superior àquele estabelecido pela perícia médica do INSS
(evento 1 - documentos 8 e 9).  Ademais, a autora retomou os recolhimentos
previdenciários em 02.03.2017, pagando nessa data, de uma só vez, as
competências  relativas aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016
(evento 16 - documento 2, página 1). Destaco que em dezembro de 2016, mês
do acidente, a autora realizou o pagamento das competências abril a agosto de
2016. Acrescente-se a isso a circunstância de não ter havido nova postulação
administrativa de benefício por incapacidade pela autora. Tais
elementos corroboram, a meu ver, a conclusão da perícia administrativa.

No que se refere à qualidade de segurado, verifico ter havido equívoco do
INSS em sua análise, na medida em que não foram considerados os
recolhimentos vinculados ao NIT 267.57606.78-8. Com efeito, a comunicação
da decisão de indeferimento do NB 616.759.764-6 registra apenas o NIT
267.34402.50-7, sob o qual foram vertidas contribuições apenas no período de
01.08.2013 a 31.12.2013. (evento 1 - documento 7 e evento 16 - documento 2,
página 3).
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Não obstante, os recolhimentos como contribuinte individual feitos sob
o percentual de 5%, isto é, nos moldes simplificados da Lei Complementar
123/2006, vinculados ao NIT 267.57606.78-8, também devem ser computados.

Vale ressaltar que a autora trouxe aos autos certificado da condição de
microempreendedor individual atualizado, emitido em 13.07.2018, no qual
consta sua ocupação como "verdureiro independente", com início em
10.06.2014 (evento 1 - documento 6). 

Desta feita, considerando-se como DII o dia 05.12.2016, conforme fixado
na perícia administrativa, verifica-se que, naquele momento, a autora mantinha
a qualidade de segurado do RGPS.

Destarte, à vista de todos estes elementos, entendo que a autora faz jus à
percepção do auxílio-doença NB 616.759.764-6 desde a DER, em
05.12.2016, até 30.03.2017, em conformidade com a perícia médica
administrativa (evento 16 - documento 2, página 4).”

VOTO

Trata-se de ação visando a concessão de benefício por incapacidade, por ser a autora cega de
olho direito, devido a disparo de arma de fogo ocorrido em 04/12/2016. O requerimento
administrativo foi indeferido por ausência da qualidade de segurada.

A sentença reconheceu o equívoco do INSS quanto a esse requisito, na medida em que não
foram considerados os recolhimentos vinculados ao NIT 267.57606.78-8. Assim, observou a
decisão a quo que, na DII (05/12/2016), a autora mantinha qualidade de segurada do RGPS,

No que se refere ao requisito da incapacidade, a perícia médica administrativa reconheceu a
incapacidade temporária da autora decorrente de cegueira em um olho (CID H544) desde
05/12/2016, data do ferimento no olho direito por disparo de arma de fogo. O perito do INSS
examinou a autora em 06/03/2017 e estimou a DCB em 30/03/2017, data estimada para
adaptação e colocação de prótese no olho direito. (Evento 16, relação de salários contribuição
2, fl. 4)

O perito judicial examinou a autora em 22/02/2019, tendo diagnosticado “Cegueira em olho
direito e cavidade anoftálmica” e asseverado que a autora “está incapaz de exercer atividades
onde é exigido visão binocular, como motorista profissional ou segurança armada".
Mencionou, ainda, que não há limitação para o exercício das atividades declaradas pela
autora, a saber, feirante e motorista de Kombi, estando apta para desempenhá-las. (Evento 31,
quesitos perícia 1)

Diante do exposto, a r. sentença determinou a concessão do benefício de auxílio-doença
referente ao período indicado no laudo administrativo (05/12/2016 a 30/03/2017).

A Recorrente, no entanto, sustenta ser devido o benefício de auxílio-acidente.
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Importa salientar que o auxílio-acidente consiste em benefício cuja concessão independe da
aferição de incapacidade do segurado, estando condicionada apenas à diminuição da
capacidade laboral diante de sequela provocada pelo acidente sofrido.  É o que dispõe o art.
86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e
será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria
ou até a data do óbito do segurado. 

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada
sua acumulação com qualquer aposentadoria. 

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria,
observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-
acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-
acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.

Pois bem, o anexo III do Decreto 3048/99 (Regulamento da Previdência Social) prevê uma
relação de situações que dão direito ao beneficio de auxílio-acidente. O quadro nº 1 deste
anexo elenca as seguintes situações no que concerne à redução da capacidade laboral em
virtude de alteração no aparelho visual:

RELAÇÃO DAS SITUAÇÕES QUE DÃO DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE

QUADRO Nº 1

Aparelho visual

Situações:

a) acuidade visual, após correção, igual ou inferior a 0,2 no olho acidentado;

b) acuidade visual, após correção, igual ou inferior a 0,5 em ambos os olhos, quando ambos
tiverem sido  acidentados;

c) acuidade visual, após correção, igual ou inferior a 0,5 no olho acidentado, quando a do
outro olho for igual a 0,5 ou menos, após correção;

d) lesão da musculatura extrínseca do olho, acarretando paresia ou paralisia;

e) lesão bilateral das vias lacrimais, com ou sem fístulas, ou unilateral com fístula.
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NOTA 1 - A acuidade visual restante é avaliada pela escala de Wecker, em décimos, e após a
correção por lentes.

NOTA 2 - A nubécula e o leucoma são analisados em função da redução da acuidade ou do
prejuízo estético que  acarretam, de acordo com os quadros respectivos.

Da análise da alínea “a” do quadro acima, é possível concluir que, se até mesmo a acuidade
visual reduzida em apenas um dos olhos dá direito ao auxílio-acidente, não restam dúvidas
que uma situação ainda mais grave, cegueira definitiva monocular, deve também ensejar a
concessão do benefício.

Consoante esse entendimento tem se posicionado a jurisprudência, conforme se extrai da
leitura do seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. INCAPACIDADE TOTAL NÃO
COMPROVADA. CAPACIDADE LABORAL REDUZIDA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE. MINUS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. - A
remessa oficial não deve ser conhecida, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo
CPC, cujo artigo 496, § 3º, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a
condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso, a
toda evidência não se excede esse montante. - São exigidos à concessão dos benefícios: a
qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais - quando exigida, a
incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de
reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a
incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não
era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. - No
caso, a perita médica judicial concluiu que a parte autora estava total e permanentemente
incapacitada para o trabalho habitual de motorista, por ser portador de cegueira unilateral,
decorrente de sequela de acidente de trânsito, ressalvando a possibilidade de exercer
atividades compatíveis com sua limitação. - O autor, nascido em 1975, sempre desenvolveu
atividades como motorista, para as quais ele não está apto, embora tenha capacidade residual.
- Não patenteada a incapacidade total e definitiva para quaisquer serviços, de modo que não é
possível a concessão de aposentadoria por invalidez. - O autor teve redução permanente de
sua capacidade de trabalho, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, na forma do artigo
86 da Lei nº 8.213/91, tendo em vista que conforme se extrai dos documentos médicos
anexados aos autos, o autor sofreu um acidente que deixou sequela em olho, que,
posteriormente acarretou a sua cegueira unilateral (visão monocular). - Tendo o autor
pleiteado na petição inicial o benefício de aposentadoria por invalidez (renda mensal de 100%
do salário-de-benefício), pode o juiz conceder auxílio-acidente (renda mensal de 50% do
salário-de-benefício), considerando-se um minus, não um extra, em relação ao pedido. - O
termo inicial do benefício fica fixado na data da citação, ausente o requerimento
administrativo. - Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n.
6.899/81 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos
para os cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n.
870.947, em 20/9/2017, Rel. Min. Luiz Fux). - Com relação aos juros moratórios, estes são
fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação, por força dos artigos 1.062 do
CC/1916 e 240 do CPC/2015, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual
foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1º,
do CTN, devendo, a partir de julho de 2009, ser utilizada a taxa de juros aplicável à
remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1º-F da Lei
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n. 9.494/97 pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em
20/9/2017, Rel. Min. Luiz Fux). Em relação às parcelas vencidas antes da citação, os juros são
devidos desde então de forma global e, para as vencidas depois da citação, a partir dos
respectivos vencimentos, de forma decrescente, observada, quanto ao termo final de sua
incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017, Rel. Min.
Marco Aurélio. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% (dez por cento)
sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante § 2º do
artigo 85 e § único do art. 86 do Novo CPC, orientação desta Turma e nova redação da
Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando o parcial provimento
ao recurso interposto pela autarquia, não incide ao presente caso a regra do artigo 85, §§ 1º e
11, do Novo CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância
recursal. - Apelação do INSS parcialmente provida. (AC 00213933920174039999, Juiz
convocado RODRIGO ZACHARIAS, TRF – TERCEIRA REGIÃO, NONA TURMA, e-DJF3
Judicial 1 DATA:18/10/2017)

Também nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.
VISÃO MONOCULAR. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. 1. Hipótese que não comporta
a remessa necessária, considerando que é possível verificar de plano que a condenação
imposta até a data da prolação da sentença não ultrapassa o valor de 1.000 (mil) salários
mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I do CPC/15, vigente à ocasião da prolação da sentença.
2. O benefício de auxílio-doença funda-se no art.59 da Lei 8.213/91, que garante sua
concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, cumprido o período de carência
respectivo, equivalente a doze contribuições mensais. De seu turno, na forma do art. 42 da
referida lei, é devida aposentadoria por invalidez ao segurado total e permanentemente
incapacitado para o exercício de atividade que lhe assegure a subsistência, uma vez cumprida
a carência exigida. Por sua vez, na forma do art. 86, o auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997). 3. No caso, cuida-se de
motorista profissional acometido de cegueira monocular, com incapacidade para o exercício
da sua profissão, estando comprovada, nos autos, a qualidade de segurado da parte autora
(benefícios de auxílio doença anteriores, último cessado em 02/09/2015), bem como sua
incapacidade parcial e permanente, mediante perícia médica judicial, incapacidade que o
impede de realização de suas atividades habituais, mas suscetível de reabilitação para outras
atividades. A cegueira dispensa carência (Lei nº 8.213/91, art. 151). 4. A visão monocular
impede o exercício de atividades para as quais seja imprescindível a visão binocular, a
exemplo do que ocorre com a atividade de motorista, exercida pelo autor, pois a cegueira de
um olho prejudica a visão de profundidade. Todavia, não há razão para ser concedida a
aposentadoria por invalidez, pois o laudo pericial admite a possibilidade de reabilitação;
nem auxílio doença, uma vez que o estado de seu olho direito é irreversível, não existindo
tratamento que recupere sua funcionalidade, de modo que o auxílio acidente é o benefício
mais apropriado para o caso, haja vista que se trata de efetiva deficiência física e implica em
redução da capacidade de integração no mercado de trabalho, mormente na atividade
exercida pelo autor - motorista. 5. Apelação a que se nega provimento. (AC
00406334320174019199, Juiz Federal SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, TRF - PRIMEIRA
REGIÃO, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 22/01/2019 PAG.)

Assim, concluo que merece acolhimento o pedido de auxílio-acidente, uma vez presente o
requisito para sua concessão, a saber, a existência de limitação funcional em razão das
sequelas do acidente e a devida redução da capacidade laborativa da segurada.
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A parte autora faz jus ao recebimento do auxílio-acidente desde a data de cessação do
benefício de auxílio-doença, fixada pela sentença em 30/03/2017.

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 45 dias da intimação desta decisão.

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente a partir da data de cessação
do benefício de auxílio-doença, ou seja, em 30/03/2017, bem como o pagamento dos
valores atrasados com correção monetária desde o pagamento devido e juros de mora
desde a citação, tudo nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a
antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em caráter incidental, nos termos do art.
300 do novo CPC, devendo a Autarquia Previdenciária implantar o benefício no prazo
de 45 dias da intimação desta decisão.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000381064v9 e do código CRC c1610c56.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5001100-72.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO AFONSO FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde a
data da cessação indevida, com conversão em aposentadoria por invalidez desde que
constatada incapacidade total e definitiva.

Sentença (evento 23, sentença 1): julgou parcialmente procedente a ação, concedendo o
benefício de auxílio-doença até a realização da reabilitação profissional do autor, visto que a
perícia médica judicial constatou incapacidade parcial e definitiva para o trabalho.

Razões do recorrente – INSS (evento 28, recurso inominado 1): requer que seja reformada a
sentença para fins de adequação ao tema 177 da TNU, afastando-se a exigência de submissão
da parte autora ao processo de reabilitação profissional para cessação do benefício. Requer,
ainda, a possibilidade de cessação administrativa, caso a Autarquia constate que não há
patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa para sua
atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo de reabilitação
profissional.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: motorista.

 b) Idade atual: 47 anos.

c) CNIS: (Evento 8, outros 1)

d) Laudos/exames médicos particulares:

* (Evento 1, laudo 8): atestam doença.

* (Evento 1, prontuário 9): atestam doença.

* (Evento 1, exame médico 10): atestam doença.

e) Laudos SABI: não foram juntados aos autos.

 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:
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"A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos:
verificação de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade
habitual, manutenção da qualidade de segurado da previdência social ao tempo
do surgimento da enfermidade, e cumprimento da carência de doze meses (arts.
25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria por invalidez será devida
quando demonstrada incapacidade permanente para atividades laborativas e
impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

No tocante ao requisito da incapacidade, submetida a controvérsia ao perito
judicial, o expert constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico,
que a parte autora é portadora de fratura exposta da perna esquerda,
apresentando incapacidade parcial e definitiva desde novembro de 06/11/2015.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua
data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

Do CNIS juntado aos autos, tem-se que o autor recebeu auxílio-doença entre
06/11/2015 e 06/12/2016, o que permite reconhecer o preenchimento de todos
os requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença.

Por fim, o INSS deverá manter o benefício ativo até que seja finalizado o
processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da lei 8.213/91.

Ressalto que a negativa injustificada da participação no processo de
reabilitação permite a cessação do benefício por parte do INSS."

VOTO

Trata-se de recurso do INSS requerendo a adequação da sentença ao tema 177 fixado pela
TNU, para afastar a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional
para a cessação do benefício, possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade
pelo INSS. Requer, ainda, a possibilidade de cessação administrativa, caso a Autarquia
constate que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade
laborativa para sua atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo
de reabilitação profissional.

Compulsados os autos, verifica-se que o perito judicial atestou a existência de sequelas
resultantes de lesão traumática sofrida em novembro/2015, a qual provocou fratura exposta da
perna esquerda.
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Assim, ficou claro que a incapacidade do autor é parcial e definitiva, estando limitado para
exercer sua atividade habitual de motorista, sendo a reabilitação profissional condizente com
seu quadro de saúde e aspectos sociais, estando apto para exercer atividade profissional
diversa.

Quanto ao presente caso, a Lei 8.213/91, em seu artigo 62, faz a seguinte delimitação:

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação
profissional para o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.     

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe
garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja
aposentado por invalidez.  

A reabilitação profissional deve ser concedida no caso de incapacidade definitiva para a
função habitual. E assim dispõe a Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o
trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação
e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado
de trabalho e do contexto em que vive.

Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os sociais e os
pessoais. Sendo assim, não cabe ao Juízo determinar a reabilitação, mas sim o
encaminhamento da parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, conforme fixado no tema n. 177, da Turma Nacional de Uniformização, julgado
em 21/02/2019.

Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora esteja
reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a reabilitação
profissional.

Deve ser ressalvada, ainda, a possibilidade de mudanças das circunstâncias fáticas que não
foram observadas no laudo pericial, como um eventual restabelecimento positivo de sua
saúde. Assim, o INSS também poderá cessar o benefício caso constatada a total recuperação
da capacidade laborativa para a sua função habitual, em nova perícia a ser realizada em sede
administrativa.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para condenar o
INSS a manter o pagamento do benefício de auxílio-doença até a conclusão do programa de
reabilitação profissional, após a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação, ou até a
constatação de eventual restabelecimento da saúde da parte autora, para a sua função
habitual, em nova perícia a ser realizada em sede administrativa.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000361007v8 e do código CRC 7f7a52c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5000415-93.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: KATRINE JESUS RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir de 20/03/2018
(DER)  (Evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 36): julgou parcialmente procedente o pedido da parte
autora para implantar o benefício de auxílio-doença, com DIB em 29/10/2018, com DCB em
120 dias contados da efetiva implantação do benefício e DIP  na prolação da sentença.

Razões da parte recorrente (evento 41): diz, no mérito, que a sentença deve
ser reformada, pois o juízo a quo concedeu o benefício a partir da perícia judicial ocorrida em
29/10/2018, contudo, o médico perito constatou a incapacidade total e temporária e fixou a
DII em 05/2018, 45 dias de diferença para a DER, o que demonstra a incapacidade desde o
requerimento. Requer que seja concedido o benefício de auxílio-doença desde 20/03/2018
(data do requerimento administrativo), ou na DII fixada pelo médico perito (05/2018).

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: assistente de loja  (qualificação inicial);

b) idade atual: 24 anos (evento 1,Petição Inicial 1, fl.11);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Petição Inicial 1)

* 03/05/2018 - paciente com grande incapacidade para o trabalho.

d) laudo SABI (evento 12, Relação de Salários de Contribuição 2)

* 23/05/2018 - De acordo com avaliação médico pericial e laudo médico
apresentado, não há incapacidade laborativa multiprofissional. Segurada 22 anos,
desempregada assistente de loja, apresenta deformidade congênita no pé direito em
valgo, deformidade congênita pé esquerdo em varo, deformidade dedos mão direita,
submetida a cirurgia na infância; sem sinais de descompensação ou agudização ou
agravamento ao exame físico, nesta pericia. Não comprova internação ou cirurgia atual. Não
existe incapacidade laborativa.
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A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte
fundamentação na parte que interessa ao julgamento do feito:

"A autora [assistente de loja] tem deformidades congênitas em mãos e pés (CID
Q68.1 e Q66.8), queixando-se de dor e restrição de mobilidade, com
intolerância postural. (quesitos n.01 e 02 do Juízo);

 

O quadro induz em incapacidade total e temporária (quesitos n.06 e 07 do
Juízo);

Há comprovação de incapacidade desde maio/2018 (quesito n.10 do Juízo);

Não há comprovação de incapacidade em 20/03/2018, data de entrada do
requerimento (quesito n.11 do Juízo);

(...)

No ponto, vejo que a autora juntou apenas um laudo de médico assistente, este
datado em 03/05/2018, com as observações apostas acima, assim, não há como
remontar a data de início da incapacidade a momento anterior aquele fixado
pelo perito judicial (maio/2018).

Acolho, ademais, no ponto, o enunciado n. 8 das Turmas Recursais do Espírito
Santo, segundo o qual “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto
o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O
laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há
de prevalecer sobre o particular” (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/03/04,
pág. 59)".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as consequencias da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se quanto à data fixada como início
da incapacidade da parte autora.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (Psiquiatria, Medicina do
Trabalho e Saúde Ocupacional) nomeado(a) para a perícia judicial realizada em
24/10/2018 (evento 26, Laudo 1), foi de que a parte autora possui incapacidade total e
temporária para o seu trabalho habitual, pois é portadora de deformidades congênitas em
mãos e pés, tendo concluído o seguinte: "Conforme avaliação pericial atual fora concluído
que a autora apresenta incapacidade para qualquer tipo de trabalho, de forma temporária.
Possui alterações e limitações ao exame físico e documentos médicos e, não tem condições
de retornar ao seu trabalho, por enquanto. Entendo que deverá manter-se afastada por mais
determinado período para fazer nova avaliação, novos exames, tratamento e
acompanhamento com médico assistente. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau
de instrução, será sugerido seu afastamento temporário do mercado de trabalho pelo período
de 120 (cento e vinte) dias para tratamento e posterior reavaliação, sendo a data de início da
incapacidade comprovada em maio de 2018".

Em sede recursal, aduz a recorrente que o início da incapacidade não deve ser
considerado desde 29/10/2018, ante a fixação de incapacidade fixada no laudo pericial em
05/2018, o que demonstra a incapacidade desde o requerimento. Requer que seja concedido o
benefício de auxílio-doença desde 20/03/2018 (data do requerimento administrativo), ou na
DII fixada pelo médico perito (05/2018).

O laudo SABI constante nos autos (evento 12, Relação de Salários de
Contribuição 2), de 23/05/2018, atestou que não existe incapacidade laboral.

Observo no extrato CNIS anexado aos autos (evento 12, Relação de Salários de
Contribuição 2) que a parte autora contribuiu junto ao RGPS na qualidade de empregado no
período compreendido entre 03/04/2017 e 29/11/2017, sendo que requereu o benefício em
20/03/2018, o qual foi indeferido (evento 10, Processo Administrativo 1)  pois não foi
constatada a incapacidade para a sua atividade habitual.
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De acordo com o laudo médico pericial (evento 26, Laudo 1), a demandante
teve a sua incapacidade comprovada a contar de maio de 2018, conforme avaliação em exame
físico e documentos médicos apresentados, sendo que não há comprovação de existência de
incapacidade na data do requerimento administrativo. 

Desta forma, entendo que a recorrente faz jus ao benefício a partir de maio de
2018, conforme atestado no laudo pericial.  

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para
fixar a DIB do auxílio doença em 01/05/2018, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000381240v11 e do código CRC 331f912f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5018820-89.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA FONTOURA COELHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença (NB
537.779.421-0) e conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 28/11/2017 (evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 37): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 43): diz, preliminarmente, que houve cerceamento do
direito à ampla defesa, pela desconsideração dos laudos e exames particulares apresentados
e em razão do indeferimento de nova perícia ou quesitos complementares, pelo que a sentença
seria nula; no mérito, que a sentença deve ser reformada, por conta de sua incapacidade
flagrante, conforme descrito nos laudos particulares, sua função habitual ser incompatível
com os problemas de saúde apresentados e por conta de sua condição pessoal (idade
avançada, baixa escolaridade e diversas doenças) . Aduz, ainda, que o julgador não está
adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar outros elementos probatórios, como, justamente, os
laudos particulares. Alega que o INSS atestou a incapacidade da parte em 28/11/2017,
contudo cessou o benefício, impossibilitando o pedido de prorrogação. Requer assim, a
condenação da autarquia ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: faxineira e cuidadora de idosos (ev 18, Perícia 1);

b) idade atual: 58 anos (evento 1, Identidade 3);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Outros 6) 

* 13/11/2017 - baixa visual, catarata, glaucoma e CA Rasa;

* 01/08/2017 - glaucoma, hipertensão arterial e depressão (CID K57.9);

* 29/06/2017 - relata olho seco;

* 13/11/2017 - relata as doenças;

* 06/07/2017 - relata as doenças;
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(evento 1, Outros 7) 

* laudo médico sem data - atesta hipertensão arterial;

* 16/11/2017 - atesta as doenças;

* 28/08/2017 - atesta a doença e que a parte não está apta para trabalho com
esforços físicos;

(evento 1, Outros 8) 

*10/10/2018 - atesta as doenças;

* 07/05/2018 - atesta hipertensão arterial de difícil controle não estando apta ao
trabalho com esforço físico;

* 15/10/2018 - atesta as doenças;

(evento 1, Outros 9) 

* 27/11/2017 - atesta as doenças e incapacidade funcional existente para sua
atividade laboral;

* 10/04/2016 - atesta o tratamento realizado pela parte;

* 10/03/2014 - encaminhamento à cirurgia de ombro;

(evento 1, Outros 10) 

* 15/10/2018 - atesta as doenças;

* 10/10/2018 - atesta as doenças;

 

d) laudo SABI (eventos 29, 33)

* 20/10/2004 - existe incapacidade laborativa;

* 06/12/2004 - existiu incapacidade laborativa;

* 12/06/2006 - não existe incapacidade laborativa;

* 21/06/2006 - existe incapacidade laborativa;

* 10/05/2007, 01/06/2007, 26/11/2007 - não existe incapacidade laborativa;

* 12/12/2007, 14/01/2008, 07/02/2008 -  existe incapacidade laborativa;
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* 24/03/2008 - não existe incapacidade laborativa;

* 12/05/2008, 04/07/2008 -  existe incapacidade laborativa;

* 18/08/2008, 05/09/2008, 21/11/2008, 14/01/2009, 17/03/2009, 22/05/2009
-  não existe incapacidade laborativa;

* 28/11/2017 - Não há dados clínicos objetivos que justifiquem a
incapacidade alegada. Existiu incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"Convém assinalar que o recebimento de benefício por incapacidade por
longo período não gera presunção de incapacidade definitiva em favor do
segurado. Com  efeito, a eventual persistência dos sintomas pode resultar de
vários fatores, em especial da ausência de tratamento regular e adequado ou
mesmo da execução de atividades não recomendadas durante o período de
restabelecimento.

Por fim, destaco que a perita nomeada pelo Juízo expressamente se referiu às
queixas da autora de dor no braço, ombro e dormência em região do ombro
(item VII do laudo), não havendo que se cogitar de qualquer omissão na
elaboração de seu parecer quanto à análise das patologias ortopédicas
invocadas pela autora.

Assim sendo, acato a conclusão do laudo médico judicial, por entender que o
mesmo, além de confirmar a conclusão do laudo administrativo, foi realizado
de forma regular e com profissional com capacidade técnica para apreciar as
patologias apresentadas.

Desta forma, não tendo sido comprovada a incapacidade laboral alegada na
peça de ingresso, inviável a concessão do benefício postulado, nada restando
ao Juízo senão afastar a pretensão autoral".

VOTO

Como visto, a sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
autora de forma clara e exauriente.

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.
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A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser absolutamente
aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas
em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado,
zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua
formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em Hematologia,
Hemoterapia e Medicina do Trabalho, ramo da medicina próprio para o que se pretende,
aferição ocupacional.

No mais, a alegação de que o médico perito não conseguiu diagnosticar as patologias da parte
autora porque sua especialidade médica era diversa da necessária também não prospera, tendo
em vista que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o
autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que
o laudo pericial constitui documento hábil e válido para verificação da incapacidade. A
propósito, quanto à realização de nova perícia por médico especialista, a TNU firmou
entendimento no sentido de que "só é necessária em casos especialíssimos e maior
complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o caso dos autos.
Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627, 200872510031462.
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No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Já o objetivo dos quesitos suplementares é o de, justamente, complementar a perícia quando
as perguntas/quesitos originais não foram respondidas de forma clara e precisa pelo jusperito,
o que enseja a necessidade de integração do parecer oficial para melhor subsidiar o julgador
no momento da formação de sua convicção, não sendo esse, absolutamente, o caso dos autos.

Ademais, para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade dos quesitos ditos complementares para a apreciação da questão de
incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual.

No caso dos autos, observo que eventuais esclarecimentos prestados em resposta aos quesitos
complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o desfecho da causa, visto
que o fato gerador da concessão do benefício é a incapacidade e não o acometimento de
doença, porquanto as indagações relativas à incapacidade já são eficazmente esclarecidas nos
laudos periciais acostados.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria “facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas ou mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (hematologia, hemoterapia e clínica
médica) nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 08/04/2019 (evento 18), foi de que a
parte autora possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de
hipertensão arterial, glaucoma e catarata, tendo dito o seguinte: “Motricidade de membros
superiores e inferiores preservadas, sem restrições a deambulação e a movimentação dos
membros, grau de força V. Ausência de restrições, limitações aos movimentos, e sinais
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inflamatórios de grandes, médias e pequenas articulações. Membros superiores apresentando
simetria muscular, com musculatura trófica. Pericianda não colabora a realização de
movimentação passiva de membros superior". 

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, do ponto de vista laboral, não impedem a parte autora de continuar o
desempenho da sua atividade habitual.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o último laudo SABI (evento 33) de 28/11/2017, que 
registrou que não há dados clínicos objetivos que justifiquem a incapacidade alegada e atestou
a capacidade da demandante no exame administrativo.

Verifica-se que a recorrente recebeu o benefício de auxílio-doença entre 17/08/2009 e
28/11/2017. A perícia adminsitrativa foi realizada no dia 28/11/2017, mesmo dia da cessação
do benefício. Não há que se falar em pedido de prorrogação do benefício, pois a perícia
administrativa foi justamente para verificar a permanência do estado incapacitante, tendo
concluído que a demandante estava apta para o exercício de sua atividade habitual. Assim, o
benefício foi cessado após a avaliação médica, sendo que no caso não havia prazo estimado
para cessação do benefício.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000369117v22 e do código CRC e0db5c59.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5015393-84.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ARINEU PAGUNG (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença e posterior
conversão em aposentadoria por invalidez, a contar da cessação, em 03/08/2018 (evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 52): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 58): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares e sua
função habitual como lavrador ser incompatível com os problemas de saúde apresentados.
Requer uma nova perícia médica com médico do trabalho e a modificação da decisão com a
condenação da autarquia ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: lavrador (qualificação inicial);

b) idade atual: 53 anos (evento 1, Cpf 5);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Laudo 11) 

- 26/07/2018 - atesta a doença;

- 30/07/2018 - atesta o tratamento realizado.

d) laudo SABI (evento 1, Relação de Salários de Contribuição 2) 

- 08/11/2016 - não existe incapacidade laborativa;

- 07/02/2018 - existiu incapacidade laborativa;

- 15/08/2018 - não existe incapacidade laborativa.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 450



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 206/420

5015393-84.2018.4.02.5001 500000375159 .V8 JES10867© JES7058

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"In casu, em perícia realizada em 10.06.2019 (evento 39), o perito nomeado
pelo Juízo, médico ortopedista, diagnosticou patologia degenerativa da coluna
cervical e lombar (quesito 3). 

Asseverou o perito, todavia, que o autor não apresenta limitação funcional para
o exercício de sua atividade habitual de lavrador, estando apto para
desempenhá-la (quesitos 6, 7 e 8).

Assegurou o expert que não há risco de agravamento do quadro clínico
do autor pela continuidade do exercício de seu labor habitual (quesito 9).

Inconformado com esta conclusão pericial, o autor apresentou a petição do
evento 50, aduzindo, em resumo, a contradição da conclusão da perícia judicial
com os documentos médicos anexados aos autos. Requereu, outrossim, a
realização de nova perícia com médico do trabalho. 

A impugnação não merece guarida. A presença de doença ou lesão não
caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que,
como se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade que esta doença ou
lesão provoca no trabalho habitual do segurado, realidade que não foi
verificada na demanda sob exame". 

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista) nomeado(a) para a perícia
judicial realizada em 10/06/2019 (evento 39, Laudo 1), foi de que a parte autora possui
capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de patologia degenerativa da
coluna cervical e lombar, tendo dito que, no momento, não existem dados técnicos que
justifiquem inaptidão da parte para o exercício da sua atividade laboral como lavrador.

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, do ponto de vista laboral, não impedem a parte autora de continuar o
desempenho da atividade habitual.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o último laudo SABI (evento 1, Relação de Salários
de Contribuição 2), de 18/08/2018 que também registrou sua capacidade nos exames
administrativos.

Ademais, no caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em ortopedia,
ramo da medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional e no presente caso,
fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes dos autos foram
suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o julgador no tangente à
incapacidade do segurado.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria “facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.
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Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas e mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000375159v8 e do código CRC 356eec69.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000981-42.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GIOVANA CAMARA ARMANI GIURIATTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença e/ou
conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 11/05/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 30): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 36): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares e sua
função habitual ser incompatível com os problemas de saúde apresentados. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: trabalhadora rural (qualificação inicial);

b) idade atual: 45 anos (evento 1, Petição Inicial 1);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Petição Inicial 1)

* 29/11/2013 - Relatório Médico - atesta o acompanhamento ambulatorial
devido à pós-operatório de coluna lombar, em recuperação muscular e óssea, e a
incapacidade de exercer suas atividades laborais por um período de 120 dias;

* 15/08/2014 - Atesta a doença e a impossibilidade de retornar às atividades
com maior impacto (trabalho rural). Há necessidade de afastamento permanente
preventivo;

* 23/05/2014 - atesta o tratamento cirúrgico realizado e a necessidade  de
manter o afastamento permanente;

* 29/11/2017 - atesta que não condições de exercer suas atividades profissionais
(rural);

* 04/04/2018 - atesta a incapacidade de realização de atividades com carga de
peso ou esforço físico prolongado;
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* 17/07/2018 - paciente em tratamento para lombociatalgia, com discopatia
degenerativa e hérnia de disco compressiva. Foi realizado procedimento
cirúrgico em 29/11/2013. A paciente encontra-se incapaz de realizar atividades
com carga de peso ou esforço físico prolongado;

d) laudo SABI (evento 13, Laudo 1)

* 25/05/2007, 27/09/2007, 20/12/2007, 09/05/2008, 21/07/2008, 23/09/2008,
16/03/2009   - existe incapacidade laborativa;

* 11/09/2009, 27/01/2010, 28/10/2010,   - não existe incapacidade laborativa;

* 11/09/2012 - existe incapacidade laborativa;

* 22/07/2013 - não existe incapacidade laborativa;

* 02/09/2013 - existe incapacidade laborativa;

* 09/10/2013 - existiu incapacidade laborativa;

* 24/10/2013 -  não existe incapacidade laborativa;

* 06/01/2014, 07/04/2014, 29/05/2014,   - existe incapacidade laborativa;

* 06/08/2014 - não existe incapacidade laborativa;

* 11/05/2018 - existiu incapacidade laborativa;

* 24/07/2018 -  não existe incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

O auxílio-doença NB 604.359.126-3, foi cessado em 11/05/2018 após limite
médico fixado em perícia médica [Evento (1), página 17].

O perito nomeado pelo juízo diagnosticou espondiloartrose (CID M47.8),
protrusão discal na coluna cervical (CID M51) e passado de hérnia discal em
coluna lombar (CID M51), ainda, atestou que “Conforme avaliação pericial a
parte Autora possui a patologia descrita, mas não apresenta incapacidade ou
redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações
importantes ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir
tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da
Autora, concluo que não há incapacidade laborativa”. Por fim, atestou não
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havia incapacidade em 12/05/2018, dia seguinte ao cancelamento do benefício,
bem como, não havia incapacidade em 14/06/2018, data de entrada do novo
requerimento [Evento (20)].

(...)

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta
ao segurado comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença
tenha causado alterações que impeçam o desempenho das funções específicas
de uma atividade ou ocupação. Somente o médico detém conhecimentos
técnicos para aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o segurado para o
trabalho. Não há motivo para descartar a aplicação da conclusão exposta no
laudo pericial.

Como não ficou provada a incapacidade para o trabalho, a autora não tem
direito ao auxílio-doença nem à aposentadoria por invalidez".

VOTO

Como visto, a sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte autora,
de forma destrinchada, inclusive como entende e julga este relator, vejamos.

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
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respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (clínica geral e reumatologia)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 13/11/2018 (evento 20, Laudo 1), foi de que a
parte autora possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de
Espondiloartrose (CID: M47.8), protrusão discal na coluna cervical (CID: M51) e passado de
hérnia discal em coluna lombar (CID: M51), tendo dito o seguinte: "Conforme avaliação
pericial a parte Autora possui a patologia descrita, mas não apresenta incapacidade ou
redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações importantes
ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma,
conforme quadro atual, idade e grau de instrução da Autora, concluo que não há
incapacidade laborativa". O perito afirmou ainda que o tratamento a que a parte se
submete deverá ser realizado por toda a vida, a fim de manter a estabilização e evitar
progressão da patologia. Não há previsão para realização de tratamento cirúrgico.

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos. Foi juntado apenas um laudo particular datado após a cessação do benefício, o que é
insuficiente para infirmar a conclusão da perícia judicial.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, os laudos SABI (evento 13, Laudo 1), que também
registraram sua capacidade nos exames administrativos de  06/08/2014, 11/05/2018
e 24/07/2018.

Constato que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-doença no período compreendido
entre 20/11/2013 a 11/05/2018 em virtude de compressões das raízes e dos plexos nervosos
em transtornos dos discos intervertebrais (M50-M51 ), contudo, no momento, não existe
incapacidade para o exercício da sua atividade laboral.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.
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Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000380943v17 e do código CRC 61b9c17e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5000739-83.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE LURDES DE JESUS SANTANA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-
doença cessado em 15/06/2018 e/ou conversão em aposentadoria por invalidez (Evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 48): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
para restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença (NB 605.083.287-4) desde a
data de cessação, em 15/06/2018, com DCB em 120 dias contados da efetiva implantação do
benefício, com fundamento na perícia judicial, em laudos particulares e na perícia
administrativa, concluindo que ao tempo da cessação do benefício a parte autora continuava
incapaz de exercer sua atividade laboral. 

Razões da parte recorrente - INSS (evento 55): diz, no mérito, que a sentença
deve ser reformada, pois a parte autora não preenche o requisito da incapacidade para a
concessão do benefício em tela desde 15/06/2018, também não devendo ser mantido o
benefício após 11/04/2019, ante a ausência de incapacidade fixada no laudo pericial.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: trabalhadora rural  (qualificação inicial);

b) idade atual: 56 anos (evento 1,Petição Inicial 1, fl.11);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Petição Inicial 1)

* fl.26 -  08/06/2018 - atesta as doenças e solicita afastamento definitivo do
trabalho;

* fl.27 - 24/03/2015 - Laudo pericial referente ao processo n. 0001476-
63.2014.4.02.5053 concluiu: "A autora é portadora de artrose da coluna lombar com sinais de
compressão nervosa no exame de ressonância. Há incapacidade para atividade com esforço,
podendo ser reabilitada para outra função sem esforço." A autora tem incapacidade parcial
e definitiva, por ser causada por processo degenerativo.

d) laudo SABI (evento 9, Relação de Salários de Contribuição 2)
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* 26/07/2010, 22/09/2010, 16/11/2010, 13/07/2011, 14/09/2011, 03/04/2012 -
não existe incapacidade laborativa;

* 23/09/2014 - existe incapacidade laborativa;

*15/06/2018 - De acordo com avaliação médico pericial e laudo médico e
exames apresentados, não há incapacidade laborativa multiprofissional. Segurada 54 anos,
segurada especial, hipertensa, com dor crônica na coluna vertebral, ombro direito, joelhos,
sem sinais de descompensação ou agudização ou agravamento ao exame físico, nesta pericia.
Não comprova internação ou cirurgia atual.

 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte
fundamentação na parte que interessa ao julgamento do feito:

"Quanto ao presente caso, verifico que a autora está afastada do trabalho
desde 16/02/2016, recebendo o auxílio-doença NB 605.083.287-4.

Nessa linha, em rápida consulta ao sistema Apolo, vejo que em 21/05/2012 a
autora postulou a ação n.0000558-30.2012.4.02.5053, nesta, em perícia
realizada em 05/09/2012, o perito do Juízo atestou discopatia, artrose
avançada e estenose de canal moderada em ressonância magnética de coluna
lombar, informando haver incapacidade parcial e definitiva para a atividade de
lavradora.

No mesmo norte, em 28/10/2014, a autora postulou a ação n.0001476-
63.2014.4.02.5053, assim, em perícia realizada em 24/03/2015, o perito
designado pelo Juízo informou haver incapacidade parcial e definitiva, desde o
ano de 2012, em virtude de artrose da coluna lombar com sinais de compressão
nervosa.

Diante disso, acolho em parte as conclusões periciais, no entanto,
considerando que o perito atestou haver artrose, e que desde o ano de 2012 a
autora encontra-se incapacitada em virtude de artrose, entendo que ao tempo
da cessação do benefício (15/06/2018) o quadro incapacitante se mantinha".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:
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“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as consequencias da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se quanto à data fixada como início
da incapacidade da parte autora.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 19/10/2018 (evento 17, Laudo 1), foi de que a
parte autora possui incapacidade total e temporária para o seu trabalho habitual, pois é
portadora de Hipertensão Arterial, Espondilose e Artrose Acromioclavicular, tendo concluído
o seguinte: "Pericianda apresenta Hipertensão Arterial, Espondilose e Artrose
Acromioclavicular. Há incapacidade total e temporária, omniprofissional. Início da
incapacidade: 11/10/2018. Período previsto para o fim da incapacidade: 11/04/2019". O
peritoo atestou que há necessidade de início de tratamento da patologia do ombro e que para a
patologia da coluna são necessários analgésicos e repouso por 06 meses.

Em sede recursal, aduz a recorrente que o início da incapacidade não deve ser
considerado desde 15/06/2018, também não devendo ser mantido o benefício após
11/04/2019, ante a ausência de incapacidade fixada no laudo pericial.

De certo, os laudos SABI constantes nos autos (evento 9, Relação de Salários de
Contribuição 2) apresentam como resultados a capacidade laborativa em 26/07/2010,
22/09/2010, 16/11/2010, 13/07/2011, 14/09/2011. Na data de 23/09/2014, a conclusão foi pela
existência de incapacidade laboral e em 15/06/2018, a conclusão foi pela não existência
de incapacidade laborativa multiprofissional.

Observo no extrato CNIS anexado aos autos (evento 9, Relação de Salários de
Contribuição 2) que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-doença no período
compreendido entre 16/02/2012 e 15/06/2018.
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Verifico que de acordo com exame/laudo médico particular de 08/06/2018, a
parte autora estava sem condições para trabalhar. O  laudo pericial de 24/03/2015 referente ao
processo n. 0001476-63.2014.4.02.5053 concluiu que a parte tem incapacidade parcial e
definitiva causada por processo degenerativo. Desta forma, há nos autos documentos
que confirmam que a incapacidade da parte autora persistia no momento da cessação do
benefício previdenciário, em 15/06/2018, não havendo solução de continuidade da
incapacidade no presente caso. 

De acordo com o laudo médico pericial, a demandante necessita de
tratamento para a patologia do ombro e quanto à patologia da coluna são necessários
analgésicos e repouso por seis meses, a contar da data da perícia.

Desta forma, entendo que a parte autora faz jus ao benefício por incapacidade
temporário a partir da cessação indevida, em 15/06/2018, com a DCB conforme determinado
na sentença a quo, 120 dias contados da efetiva implantação do benefício.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000370991v15 e do código CRC a0a7f2f5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5000182-68.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILVANA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por invalidez, o
qual foi negado administrativamente pelo não cumprimento do período mínimo de carência.

Sentença (evento 36, sentença 1): julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu a
conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora, desde 22/08/2016, com
DIP na data da sentença, bem como pagamento das prestações vencidas, observada a
prescrição quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício
inacumulável.

Razões do recorrente – INSS (evento 43, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença com o julgamento de improcedência da ação, alegando o não cumprimento do
período mínimo de carência pela parte autora.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: do lar.

 b) Idade atual: 50 anos.

c) CNIS: (Evento 12, outros 1, fls. 4-12)

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudos): atestam doença.

*(Evento 1, receituários): atestam doença.

*(Evento 1, exames médicos): atestam doença.

e) Laudos SABI:

*(Evento 12, outros 1, fls. 13-16): laudo médico datado de 13/04/2009 atestando inexistência
de incapacidade.

Laudos médicos datados de 30/09/2016 e 21/12/2016 atestando existência de incapacidade
laborativa.

Laudo médico datado de 03/04/2017 atestando que existiu incapacidade laborativa.
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A sentença julgou parcialmente procedente a ação, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

“A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos:
verificação de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade
habitual, manutenção da qualidade de segurado da previdência social ao tempo
do surgimento da enfermidade, e cumprimento da carência de doze meses (arts.
25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria por invalidez será devida
quando demonstrada incapacidade permanente para atividades laborativas e
impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de
que a parte autora é portadora de estenose mitral e hipertensão, que a
incapacitam de forma total e permanente para o exercício de qualquer
atividade laborativa desde 24/06/2016.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada sua data
de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições
previdenciárias no período compreendido entre 01/04/2016 e 31/10/2016,
comprovando a qualidade de segurado.

Tendo em vista que a parte autora é portadora de estenose mitral, sendo
submetida à troca valvar mitral e colocação de prótese mecânica (Evento 12,
OUT1, Doc. 15), entendo que restou caracterizada a existência de cardiopatia
grave. Logo, não há que se exigir o cumprimento do período de carência legal,
conforme disposto no art. 151 da Lei de Benefícios, c/c Portaria
Interministerial nº. 2.998/2001.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em
22/08/2016, nos termos do §1º do artigo 60 da Lei n.º 8.213/1991.”.

VOTO

Trata-se de recurso do INSS impugnando sentença que julgou parcialmente procedente a
ação, condenando a Autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez desde
22/08/2016.

Cinge-se a controvérsia no que diz respeito ao cumprimento do período de carência. Não
houve impugnação no que tange à incapacidade ou à qualidade de segurada da autora.
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Pois bem, compulsados os autos, verifica-se que a parte autora é portadora de estenose
mitral, tendo sido submetida a troca valvar mitral e a colocação de prótese mecânica (Evento
12, outros 1, fl. 15), pelo que a r. sentença entendeu ter restado caracterizada a existência de
cardiopatia grave.

Observo, por oportuno, que de acordo com a Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave, o
conceito de cardiopatia grave "engloba tanto doenças cardíacas crônicas, como agudas. São
consideradas cardiopatias graves: a) cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em sua
evolução, que se tornam crônicas, caracterizadas por perda da capacidade física e funcional
do coração; b) as cardiopatias crônicas, quando limitam, progressivamente, a capacidade
física e funcional do coração (ultrapassando os limites de eficiência dos mecanismos de
compensação), não obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico adequado; c) cardiopatias
crônicas ou agudas que apresentam dependência total de suporte inotrópico farmacológico
(como dobutamina, dopamina) ou mecânico (tipo Biopump, balão intra-aórtico);" - retirado
do sítio eletrônico http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2006001500024  e http://www.scielo.br/pdf/abc/v87n2/a24v87n2.pdf

Assim, a doença que a autora possui (estenose mitral com troca valvar mitral e colocação de
protese mecânica) é conceituada como cardiopatia grave e, deste modo, dispensa o
cumprimento do período de carência para a concessão de benefício previdenciário, nos termos
do artigo 151 da Lei 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do
art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação
mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida
(aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Assim, tratando-se de doença que desobriga o cumprimento do prazo de carência para a
concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 151 da Lei 8.213/91, e restando
comprovado através da perícia médica que o advento da incapacidade laboral se deu em
momento que a autora já era segurada da Previdência Social, entendo que restaram
comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez.

Por fim, observo que nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pelo recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado na sentença e por esta
Relatoria ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e
afastadas na sentença, não tendo o réu apresentado outros elementos que justificassem a
reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
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INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000371253v7 e do código CRC d173b099.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5001321-58.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARCONE ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício de auxílio-doença
e conversão em aposentadoria por invalidez,  a partir de 17/04/2017 - data do primeiro
requerimento administrativo (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 37): julgou improcedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial realizada em 26/03/2019, que identificou incapacidade laboral,
contudo, devido ao último vínculo junto ao RGPS ter ocorrido em 16/07/2015,  a parte já
havia perdido a qualidade de segurada. 

Razões da parte recorrente (evento 43): diz, preliminarmente, ser
imprescindível a análise dos quesitos complementares para a análise de acréscimo de 25% ao
benefício previdenciário; no mérito, que a sentença deve ser reformada, pois a perda da
qualidade de segurado em nenhum momento foi oposta pelo órgão previdenciário, que negou
o benefício por não reconhecimento de incapacidade; que os documentos acostados aos autos
demonstram que o autor possuía mais de 120 contribuições, tendo iniciado os recolhimentos
em 1994; que foi dispensado em 16/07/2015, e que foi comprovada a sua situação de
desemprego pela ausência de vínculo na CTPS, concluindo assim pela manutenção
da qualidade de segurado à época do pedido administrativo. Alega incapacidade laboral de
forma definitiva e que não há possibilidade de reabilitação. Requer a concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: soldador (qualificação inicial);

b) idade atual: 45 anos (evento 1, Outros 4);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Laudo 6)

* 12/04/2017 - atesta que o paciente apresentou o primeiro surto psicótico em
2014, e o segundo em 2015, necessitando de internação. Afirma a doença, com impacto
importante na vida laboral;

* 02/08/2017 -  Atesta a doença e que o quadro tem se mostrado crônico com
impacto funcional, laboral e social significativos;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 454



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 223/420

5001321-58.2019.4.02.5001 500000382832 .V36 JES10867© JES7058

* 10/09/2018 - informa que o paciente permaneceu internado entre 13/02/2012 e
25/02/2012 com quadro de alterações de conduta, delírios, alucinações, confusão mental,
pensamentos persecutórios, vozes acusatórias, agressividade, perda da
consciência, morbidade e paranóias, sendo na ocasião necessária a sua internação para
restabelecimento do quadro mental.

d) laudos SABI (evento 32, Outros 1)

* 20/03/2012 - Segurado com aspecto depressivo, relatando melhora dos
sintomas psicóticos, mas ainda incapaz para reassumir suas funções. Aguarda incío de
tratamento psiquiátrico ambulatorialmente. Existe incapacidade laborativa;

* 22/05/2012 - Existe incapacidade laborativa;

* 23/07/2012 - Req em licença faz mais de 5 meses; histórico de depressão
grave com sintomas psicóticos; ainda mal controlado; é maçariqueiro na construção civil;
mantido BI. Existe incapacidade laborativa;

* 28/09/2012, 15/07/2013, 17/09/2013, 22/10/2013, 25/11/2013, 20/05/2014,
01/08/2014    - Existe incapacidade laborativa.

* 21/11/2014, 29/01/2015, 26/05/2017, 17/11/2017 -  Não existe incapacidade
laborativa.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

"Trata-se de homem, 44 anos de idade, soldador e maçaroqueiro, que se
insurge contra o indeferimento dos benefícios previdenciários de auxílio
doença em 14/04/2017 e 25/10/2017(NB 618.250.924-8 e 620.671.709-0
- Evento 1, OUT5) em virtude da constatação de sua capacidade laborativa
pela autarquia previdenciária. Requereu o benefício em decorrência de
problemas psiquiátricos.

 Pois, realizada perícia judicial com médico psiquiatra (Evento 21, em
26/03/2019), o expert propugnou pela incapacidade laborativa parcial e
definitiva da parte autora em virtude de esquizofrenia paranóide. Quanto à
data do início da incapacidade, afirmou o expert o seguinte: " traz último
laudo do mês de setembro de 2018, ( declarando internação nos anos de 2012 e
2015) e posterior acompanhamento ambulatorial , porém não é possível inferir
incapacidade contínua desde então. 

(...)

Ocorre que em consulta ao CNIS (Evento 32, OUT1) e CTPS ( Evento 1,
CTPS7), o último vínculo do autor na qualidade de empregado tem data de
saída em 16/07/2015 (GM MANUTENCAO  INDUSTRIAL LTDA), não
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contribuindo mais ao sistema desde então, quando então entrou com os dois
requerimentos adminsitrativos mencionados, em 14/04/2017 e 25/10/2017.

(...)

Assim, inexorável reconhecer que a parte autora não faz jus ao benefício
pretendido ante a perda da qualidade de segurada".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, a controvérsia cinge-se ao fato da parte ter ou não a
qualidade de segurada. 

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser
absolutamente aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que
sejam especialistas em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça
Federal), o magistrado, zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que
sejam capazes, por sua formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da
lide.
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No caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em
psiquiatria, ramo da medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional.

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais
elementos constantes dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não
estavam claras para o julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Já o objetivo dos quesitos suplementares é o de, justamente, complementar a
perícia quando as perguntas/quesitos originais não foram respondidas de forma clara e precisa
pelo jusperito, o que enseja a necessidade de integração do parecer oficial para melhor
subsidiar o julgador no momento da formação de sua convicção, não sendo esse,
absolutamente, o caso dos autos.

Ademais, para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se
questionar acerca da essencialidade dos quesitos ditos complementares para a apreciação da
questão de incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual.

No caso dos autos, observo que eventuais esclarecimentos prestados em
resposta aos quesitos complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o
desfecho da causa, visto que o fato gerador da concessão do benefício é a incapacidade e não
o acometimento de doença, porquanto as indagações relativas à incapacidade já são
eficazmente esclarecidas nos laudos periciais acostados.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria “facultado ao
magistrado a quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe
estivesse suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova
mero norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de
questões específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que
a causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator
determinante e exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar
doente e não estar incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos
limites de sua moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não
possui condições físicas ou mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou
parcial e temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (psiquiatra) nomeado(a)
para a perícia judicial realizada em 26/03/2019 (evento 21, Perícia 1), foi de que a parte
autora possui incapacidade definitiva para o seu trabalho habitual, pois é portadora
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de esquizofrenia paranóide, apresentando embotamento afetivo, oligolalia, sintomatologia
negativa residual própria da esquizofrenia. Informou que o demandante pode ser
reabilitado para o desempenho de alguma atividade assistida, próxima de casa, de baixo risco,
por período não superior a 5 horas/dia como artesanato, informática básica e trabalho com
instrumentos musicais. Quanto à data do início da incapacidade, o perito afirmou que "traz
laudo do mês de setembro de 2018 (declarando internação nos anos de 2012 e 2015) e
posterior acompanhamento ambulatorial, porém não é possível inferir incapacidade contínua
desde então."

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a
existência das doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os
problemas de saúde referidos. Observo que o laudo de 12/04/2017 atesta que o paciente
apresentou o primeiro surto psicótico em 2014, e o segundo em 2015, necessitando de
internação; afirmou que a doença traz impacto importante na vida laboral; no laudo
de 02/08/2017 foi atestada a doença e que o quadro tem se mostrado crônico com impacto
funcional, laboral e social significativos; já o laudo de 10/09/2018 informa a doença e que na
ocasião foi necessária a sua internação para restabelecimento do quadro mental.

Os laudos SABI (evento 32, Outros 1) registraram em 21/11/2014, 29/01/2015,
26/05/2017 e 17/11/2017 a inexistência de incapacidade laborativa.

Observo que a parte autora requereu o benefício de auxílio-doença em
17/04/2017 e em 25/10/2017, os quais foram indeferidos por conta de não ter sido constatada,
em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para a atividade habitual.

Quanto à análise da qualidade de segurado, aquele que deixa de exercer
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social mantém essa qualidade até 12 meses
depois da cessação das contribuições (art. 15, II, Lei nº 8.213/91). A perda da qualidade de
segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para recolhimento da
contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo estipulado pelo
inciso II, do art. 15, da Lei 8.213/91.

O período de graça também pode ser prorrogado por mais 12 meses em razão de
desemprego. O art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91, assim dispõe: “Os prazos do inciso II ou do § 1º
serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada
essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social”. 

A letra da lei condiciona a prorrogação do prazo à comprovação da situação de
desemprego pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Entretanto, a
jurisprudência é pacífica em assinalar que o registro no Ministério do Trabalho não é
imprescindível e que a condição de desempregado pode ser provada por outros meios.

No entanto, a hipótese em questão não pode ser aplicada ao demandante, pois
não há elementos probatórios que permitam reconhecer a prorrogação do período de graça
pelo desemprego involuntário, convindo anotar que a ausência de anotação de vínculo
empregatício na CTPS não é suficiente à comprovação do desemprego.
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Noutro vértice, no caso de possuir mais de 120 contribuições a majorar tal
benesse (graça), é possível a prorrogação do período de graça por mais 12 meses caso o
segurado tenha, como dito, pagado mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado (art. 15, § 1º, Lei nº 8.213/91). No
caso, o demandante não comprovou que conta com mais de 120 contribuições mensais sem
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O recorrente recebeu o  benefício de auxílio doença nos períodos de 18/02/2012
a 27/10/2012 e 19/06/2013 a 21/11/2014. Após a última cessação o demandante retornou ao
mercado de trabalho na qualidade de empregado para a empresa GM MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA, no período de 22/06/2015 a 21/08/2015, de forma intermitente, não
contribuindo mais ao sistema desde então, tendo perdido a qualidade de segurado em
15/10/2016.

O perito judicial afirmou que não é possível inferir incapacidade contínua desde
então, ou seja, não foi possível fixar a data de início da incapacidade quando o recorrente
ainda mantinha a qualidade de segurado. 

Com isso, é possível concluir que não mais detinha a qualidade de segurado ao
tempo do requerimento administrativo (17/04/2017), fato que impede a concessão do
benefício pleiteado. 

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da
verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000382832v36 e do código CRC 75c88801.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5002123-78.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOTAIR DAMASCENO COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença (NB
612.927.858-0), e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a contar de 24/03/2016
(evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 32): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 34): diz, preliminarmente, que houve cerceamento do
direito à ampla defesa, pela ausência de designação de especialista  em psiquiatria para
determinar a incapacidade da parte autora, pelo que a sentença seria nula; no mérito, que a
sentença deve ser reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos
laudos particulares e sua função habitual como auxiliar administrativo ser incompatível com
os problemas de saúde apresentados. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: auxiliar administrativo (funcionário público) (qualificação
inicial);

b) idade atual: 32 anos (evento 1, Identidade 3);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Outros 7)

* 21/11/2016 -  atesta acompanhamento psiquiátrico, com diagnóstico de
transtorno bipolar e estado depressivo, com várias crises e e pouca melhora com
tratamento prescrito, dificultando suas atividades laborais.(CID F 31.4);

* 21/02/2013 - atesta, para fins trabalhistas, que o paciente está em
acompanhamento e que necessita de cuidados em tempo integral de sua mãe,
por 40 dias, devido a sua condição de saúde;

* 04/09/2018 - apresenta doença mental contínua, delirante (CID 10.F 20.0);

* 09/11/2018 - atesta a doença e a necessidade de um tratamento especial.

(evento 31, Laudo 2)

* 01/08/2019 - atesta a doença. (CID F 41.9)
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d) laudo SABI (evento 26, Outros 1)

* 06/02/2013 - existe incapacidade laborativa;

* 23/03/2016 - existiu incapacidade laborativa;

* 27/06/2016 - existe incapacidade laborativa;

* 22/11/2016 - existiu incapacidade laborativa;

* 18/12/2017 - não existe incapacidade laborativa;

* 07/05/2018 - existiu incapacidade laborativa;

* 20/11/2018 - não existe incapacidade laborativa.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"No presente caso, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a
parte autora não apresenta incapacidade laborativa.

Devidamente intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial, requerendo a
sua desconsideração e a designação de nova perícia com médico especialista.

Ocorre que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado,
equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de
confiança do Juízo, cuja conclusão encontra-se de forma objetiva e
fundamentada, não havendo se falar em realização de nova perícia judicial. Vê-
se que a parte autora não impugnou a nomeação do perito judicial no momento
oportuno, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 465, §1º, do Código
de Processo Civil".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
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perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser absolutamente
aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas
em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado,
zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua
formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em medicina do
trabalho, ramo da medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional.

No mais, a alegação de que o médico perito não conseguiu diagnosticar as patologias da parte
autora porque sua especialidade médica era diversa da necessária também não prospera, tendo
em vista que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o
autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que
o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clinico, história clinica,
anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo documento hábil e
válido para verificação da incapacidade. A propósito, quanto à realização de nova perícia por
médico especialista, a TNU firmou entendimento no sentido de que "só é necessária em casos
especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o
caso dos autos. Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627,
200872510031462.

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.
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Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria “facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas e mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho) nomeado(a) para
a perícia judicial realizada em 18/03/2019 (evento 20, Perícia 1), foi de que a parte autora
possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de transtorno afetivo
bipolar (CID 10 F31.9) e esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0), tendo dito que a doença
encontra-se compensada e controlada com medicação, apresenta aptidão e foi aprovado em
concurso público e por avaliações pelo RH do local de trabalho. Afirmou que não existe
qualquer impedimento para o exercício das atividades laborativas declaradas, devendo manter
o tratamento junto ao médico assistente.

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, sendo que o laudo de 21/11/2016 atesta acompanhamento psiquiátrico, com
diagnóstico de transtorno bipolar e estado depressivo, com várias crises e pouca melhora com
tratamento prescrito, dificultando suas atividades laborais; o laudo de 04/09/2018 apresenta
conclusão de doença mental contínua, delirante (CID 10.F 20.0); e o laudo de 09/11/2018 -
atesta a doença e a necessidade de um tratamento especial.

Observo que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-doença nos períodos
compreendidos entre 28/11/2012 a 06/05/2013 (NB 554.391.136-6) , 30/12/2015 a
23/03/2016 (NB 612.927.858-0), 23/06/2016 a 27/07/2016 (NB 614.830.980-0),  19/10/2016
a 22/11/2016 (NB 616.217.956-0) e 19/01/2018 a 07/05/2018 (NB 621.711.541-0) (evento 1,
Cadastro Nacional de Informações Sociais 6). 

Os laudos médicos particulares apresentados apenas comprovam a existência das doenças e o
tratamento médico realizado, sendo que o único que faz referência à incapacidade laborativa
encontra-se datado em 21/11/2016, sendo que os laudos mais recentes não são capazes de
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exprimir estado incapacitante atual. 

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o último laudo SABI (evento 26, Outros 1), de
20/11/2018 que também registrou sua capacidade nos exames administrativos.

Diante disso, entendo que o recorrente recebeu o benefício em momento de agudização da
doença, sendo que após a cessação do último benefício não foi comprovada  a manutenção do
estado incapacitante. 

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe rovimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000375269v20 e do código CRC cfdd6eda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5015121-56.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA DE CARVALHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício de auxílio-doença e/ou
conversão em aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento
administrativo (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 40): julgou parcialmente procedente o pedido da parte
autora para condenar o INSS a conceder o auxílio-doença (NB 31/628.229.726-9) desde 
03/05/2019, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 45 dias após a data do
deferimento do benefício, com fundamento na perícia médica administrativa realizada em
05/06/2019 que reconheceu a incapacidade da parte para o trabalho a partir de 03/05/2019
(evento 4, OUT2) e com base no Enunciado FOREJEF n.120.

Razões da parte recorrente (evento 17): diz, preliminarmente, que que há
nulidade da sentença, pois não foram produzidos todos os meios de provas pretendidos, como
uma perícia médica judicial; no mérito, que a sentença deve ser reformada para o fim de fixar
a DCB enquanto durar os efeitos da doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez,
pois trata-se de uma doença agressiva e de uma situação drástica de tratamento. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: ajudante de carga e descarga (evento 1, Petição Inicial 1);

b) idade atual: 24 anos (evento 1, Carteira de Trabalho 1);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares 

(evento 1, Atestado Médico 8) 03/05/2019 - atesta a necessidade de 15 dias de
afastamento do trabalho por motivo de doença.

(evento 1, Laudo 10) 31/05/2019 - está em tratamento para hanseníase
necessitando ser afastado do trabalho para melhor tratamento evitando assim traumas
inerentes ao labor.

d) laudo SABI (evento 4, Outros 2) 05/06/2019 - segurado em início de
tratamento de hanseníase, incapaz temporariamente ao trabalho. Fixo a DID há 2 anos - início
das lesões e DII em 03/05/2019 - data da receita comprovando tratamento de hanseníase.
Existe incapacidade laborativa.
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 A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte
fundamentação na parte que interessa ao julgamento do feito:

"Ademais, a doença diagnosticada na perícia médica administrativa é
a hanseníase, que está listada dentre as patologias que dispensam o
cumprimento da carência, conforme art. 151 da Lei nº 8.213/91 (redação dada
pela Lei nº 13.135, de 2015).

O INSS reconheceu a incapacidade do autor desde 3/5/2019 (evento 4, OUT2).
Assim, na data do requerimento administrativo, o autor estava incapacitado
para o trabalho, mantinha a qualidade de segurado e tinha cumprido a
carência, embora ela estivesse dispensada.

(...)

A perícia médica administrativa estimou a DCB em 30/9/2019.

Considerando que a APSADJ (agência da previdência social de atendimento
das demandas judiciais) tem levado em média dois meses para cumprir as
ordens judiciais de implantação de benefício, constato não haver mais tempo
hábil para que a implantação ocorra antes de ser atingida a DCB (data de
cessação do benefício) estimada na perícia judicial. Após a implantação, ainda
é necessário observar uma folga adicional de aproximadamente um mês, para
que o segurado tome ciência da implantação do benefício e, se for caso,
consiga ter tempo hábil de pedir sua prorrogação dentro dos 15 dias que
antecederem a DCB. Por isso, arbitro que a DCB seja fixada em conformidade
com o Enunciado FOREJEF nº 120:

A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa
do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou
estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação."

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

A parte recorrente alega, em suas razões, a invocar o direito fundamental à
prova e arguir preliminar de cerceamento de defesa, uma vez julgada parcialmente procedente
a ação, sem a realização de perícia judicial, com base na perícia médica
administrativa realizada em 05/06/2019 que reconheceu a incapacidade da parte para o
trabalho a partir de 03/05/2019 (evento 4, OUT2).

Após a análise dos documentos médicos acostados nos autos, os quais já foram
analisados pelo magistrado, e da perícia médica administrativa, se mostra improvável a
obtenção de conclusão diversa da obtida na sentença a quo.

Cabe ressaltar o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse apenas um dos
meios probatórios disponíveis para formar o convencimento do magistrado. Nesse caso,
devido a ausência de subsídios para a realização da perícia, resta inviável sua realização.  

Importa salientar que o juízo tem a liberalidade de determinar a produção das
provas que entende mais pertinentes à formação de seu convencimento. Se, após o
encerramento da instrução, o magistrado entende que a causa está madura para julgamento e
que o escopo probatório produzido é suficiente para resolução da lide, não existe previsão no
CPC que o obrigue a deferir requerimento de produção de provas feito posteriormente por
qualquer das partes.

Ademais, o laudo médico administrativo atesta a incapacidade temporária da
parte autora a despeito de apresentar hanseníase, com início da doença em 01/01/2017 e
início da incapacidade em 03/05/2019. O perito previu a cessação do benefício em
30/09/2019 (evento 4, Outros 2, fl.7), e sendo assim,  faz jus ao restabelecimento do benefício
de auxílio-doença conforme determinado na sentença a quo.

Quanto a fixação da DCB, observo que o perito do INSS fixou a DCB em
30/09/2019. O Enunciado FOREJEF n. 120 prevê que a data de cessação do benefício deve
ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver
sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação.
Desta forma, tendo em vista que a sentença foi prolatada em 11/09/2019, data prestes a
superar a data fixada pelo perito, concluo que deve ser mantida a DCB determinada pelo
magistrado.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 456



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 236/420

5015121-56.2019.4.02.5001 500000377180 .V13 JES10867© JES7058

Diante do exposto, concluo que não prospera a alegação de cerceamento de
defesa, tampouco merece acolhimento o pedido de anulação da sentença, visto que nada há
que infirme as conclusões do juízo sentenciante. Mantenho a decisão proferida pelos seus
próprios fundamentos.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe
provimento,  nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000377180v13 e do código CRC fcf1e3a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000165-23.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade,
por ser a autora portadora de doenças de natureza ortopédica, estando incapacitada para
exercer suas atividades habituais de costureira.

Sentença (evento 27, sentença 1): julgou improcedente a ação, visto que a perícia judicial
fixou a DII na data da perícia (09/04/2019), quando a autora havia perdido a qualidade de
segurada. Aduz que autora trabalhou até 17/08/2011 e não há laudos particulares que
permitam concluir pelo início da incapacidade nessa época.

Razões da recorrente – autora (evento 33, recurso inominado 1): requer a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa e a designação de audiência para serem ouvidas a
demandante e testemunhas. Junta, em sede recursal, contrato de parceria agrícola, alegando
ser a parte autora trabalhadora rural desde 2015.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: costureira.

 b) Idade atual: 58 anos.

c) CNIS: (Evento 23, outros)

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, comprovante 5, fls. 3-15): atestam doença.

*(Evento 1, comprovantes 6): atestam doença.

*(Evento 1, comprovantes 7, fls. 5-6): atestam doença.

*(Evento 1, comprovantes 8): atestam doença.

*(Evento 1, comprovantes 9): atestam doença.

e) Laudos SABI: não há.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:
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“No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 17) constatou que a
parte autora possui: M17.9 - Gonartrose não especificada e G56.0 - Síndrome
do túnel do carpo.

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade total e
permanente. Ademais, afirmou que esta teve início em 09/04/2019.

Intimados a se manifestarem acerca do laudo pericial, em síntese, a parte autor
impugnou a Data de Início da Incapacidade fixada pelo perito, requerendo que
a mesma seja estabelecida em 18/08/2011 (um dia após o seu desligamento na
última empresa em que trabalhou). A autarquia ré alegou a perda da qualidade
de segurado, ocorrida em 15/10/2012, tendo em vista que, o último vínculo
empregatício da autora foi na empresa CODE Nix Indústria do Vestuário - EPP,
no período compreendido entre 19/07/2011 a 17/08/2011.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz.
Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral
subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável
que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na
prática é o que se observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo do
expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.

Analisando o CNIS anexado aos autos (Evento 01 - Anexo 08 - Doc. 05),
observo que a parte autora não tinha a qualidade de segurada na data fixada
pelo perito como início da incapacidade (09/04/2019), uma vez que seu último
vínculo empregatício foi em 2011, tendo laborado na empresa CODE Nix
Indústria do Vestuário EPP no período compreendido entre 19/07/2011 a
17/08/2011.

A parte autora requereu que a DII fosse fixada no ano de 2011, quando ocorreu
o seu desligamento da empresa acima citada. Entretanto, em que pesem os
argumentos da autora, não há nos autos laudo médico que possa embasar a
fixação da DII nesse ano. Conforme se observa, existem vários laudos e exames
médicos anexados, mas todos se referem aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Destarte, em que pese à existência da incapacidade laborativa, que daria
ensejo à aposentadoria por invalidez, não restou comprovada a qualidade de
segurado, requisito obrigatório para a concessão do benefício, devendo a
demanda ser julgada improcedente.”

VOTO
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Trata-se de recurso da parte autora impugnando sentença que julgou improcedente a ação pela
ausência da qualidade de segurada à época da DII, fixada na data da perícia judicial
(09/04/2019).

1. DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a Recorrente invoca o direito fundamental ao devido processo legal e
sustenta a existência de cerceamento de defesa por não ter o juiz a quo acolhido o pedido de
audiência de instrução e julgamento formulado pela parte.

No entanto, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que
os fatos relevantes foram suficientemente comprovados pelo arcabouço documental carreado
aos autos, sendo desnecessária a realização de novas provas para o deslinde do feito.

Quanto à anulação da decisão a quo, a autora argumenta que o magistrado decidiu em
inobservância a princípios constitucionais ao não determinar a realização da prova que
entendia importante.

Todavia, tal alegação não prospera na medida em que o magistrado tem a liberalidade de
determinar a produção das provas que entende mais pertinentes à formação de seu
convencimento. Se, após o encerramento da instrução, o magistrado entende que a causa está
madura para julgamento e que o escopo probatório produzido é suficiente para resolução da
lide, não existe previsão no CPC que o obrigue a deferir requerimento de produção de provas
feito posteriormente por qualquer das partes.

Ademais, para que a sentença seja anulada sob esta alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da realização de audiência e oitiva de testemunha para apreciação da questão
da incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual, o que não é o caso dos
autos, tendo em vista que as demais provas produzidas encontram-se suficientemente
fundamentadas para convencimento do juízo, convindo anotar que não há que se confundir o
inconformismo da parte quanto ao resultado da prova com nulidade por ausência de oitiva de
testemunhas.

2. DA AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADA

No mérito, a Recorrente requer que seja reformada a sentença, para que lhe seja concedido o
benefício pleiteado desde 18/08/2011, um dia após a cessação do seu último vínculo
empregatício.
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No entanto, a perícia médica judicial fixou a data de início da incapacidade em 09/04/2019
(Evento 17, laudo/perícia 1), motivo pelo qual a r. sentença julgou improcedente a ação,
porquanto a perda da qualidade de segurada da autora se deu em 15/10/2012, tendo em vista
que seu último vínculo empregatício foi na empresa CODE Nix Indústria do Vestuário -
EPP, no período compreendido entre 19/07/2011 a 17/08/2011 (Evento 23, outros 3). 

Ademais, a autora somente juntou laudos médicos referentes aos anos de 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019, de modo que não há como inferir a existência de incapacidade na época em que
ainda possuía qualidade de segurada.

Assim, entendo que não há fatos capazes de infirmar a conclusão obtida pelo magistrado a
quo, o qual fundamentadamente julgou improcedente a ação, visto que não restou preenchido
o requisito da qualidade de segurado para concessão do benefício, de modo que não merece
qualquer reforma a r. sentença.

3. DA ARGUIÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Aduzindo outra linha de fundamentação, a Recorrente requer a designação de audiência com
oitiva da parte e de testemunhas a fim de que seja concedido benefício por incapacidade desde
18/08/2011 (já enfrentado acima) ou, ainda, desde a data do contrato de parceria agrícola de
30/06/2015 anexado junto ao recurso (Evento 33, contrato 3).

Pois bem, o documento que refere o exercício de atividade rural pela parte autora desde 2015
teria, em tese, o condão de modificar a conclusão do processo administrativo, bem como a
sentença prolatada pelo juízo a quo no que tange ao reconhecimento da qualidade de segurada
na modalidade de segurada rural.

No entanto, essa matéria não foi submetida à apreciação do INSS, que não teve a
oportunidade de analisar a qualidade de segurada da parte autora sob a perspectiva do
exercício de atividade rural, visto que, no processo administrativo a mesma alegou ter
atividade habitual de costureira (Evento 1, comprovantes 8, fl. 9). 

Além disso, a pretensão veiculada no recurso inominado versa sobre matéria diversa da inicial
e estranha aos autos, articulada de forma descompassada com a causa de pedir e do pedido da
demanda, configurando, deste modo, inovação em sede recursal.
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Ocorre que o argumento e o documento probatório acerca da qualidade de segurada especial
somente foram trazidos ao processo em fase recursal. Assim, tampouco houve análise deste
pedido pelo juízo a quo, fato que configura supressão de instância.

Nesse sentido, por oportuno, trago à colação lições do processualista Nelson Nery sobre o
tema:

“São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad
quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso
são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do
recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta
acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou
anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas
quais se aponta a legalidade ou injustiça da referida decisão judicial. Autores há que
entendem ser "conveniente" a declaração dos motivos que levam o recorrente a pedir novo
julgamento, apontando a nulidade ou injustiçada sentença. Nessa ordem de considerações,
aduzem que, se a sentença contiver vários decisos e o recorrente não declarar expressamente
sobre qual deseja ver reformada a decisão, entende-se que a apelação é total. Optando pela
"conveniência" da declaração dos motivos pelos quais se quer a reforma da decisão, essa
corrente vê na ausência de razões de recurso uma irregularidade formal, sem, que, contudo,
constitua nulidade ou causa de não conhecimento. Essa idéia não pode prevalecer. Em nosso
sentir, a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram o recorrente a interpor o
recurso, bem como o pedido de nova decisão em sentido contrário ao que restou decidido, são
requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência de razões ou de pedido de nova
decisão realmente não se configura como causa de nulidade do processo, mas acarreta a
sanção de proferir-se juízo de admissibilidade negativo, não se o conhecendo. Duas são as
indagações que se nos afiguram nesta parte do trabalho: a) como formar-se-ia o
contraditório, essencial a todo recurso? b) como delimitar-se-ia o quantum appellatum? Sem
as razões seria impossível formar-se o contraditório, pois o recorrido não saberia o que
rebater; nem seria viável, ainda, delinear-se o âmbito de devolutividade do recurso, já que o
efeito devolutivo tem a aptidão para devolver ao conhecimento do tribunal somente a matéria
impugnada. A discursividade é inerente, portanto, a todos os recursos previstos pelo
ordenamento brasileiro." (in Princípios fundamentais. Teoria Geral dos recursos, 4ª.ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 146/7).

Também nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPOSIÇÃO DE MULTA - REVISÃO DO QUANTUM: IMPROPRIEDADE. 1. Tendo em vista
a vedada inovação recursal, não se pode apreciar, em sede de recurso ordinário, a exemplo
da apelação, questões não articuladas na inicial do mandado de segurança e não discutidas
pela instância de origem, sob pena de violação do princípio tantum devolutum quantum
appellatum. 2. Em sede de mandado de segurança não é possível verificar a razoabilidade ou
não da multa aplicada em face da gravidade da infração cometida. Precedentes desta Corte. 3.
Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa parte, não provido." (STJ, ROMS - RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 24234, Proc. nº 2007.01.17100-9/RJ, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 05/05/2009, DJ. 21/05/2009);

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...)INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. (...) V - Não se pode apreciar, em sede de recurso
ordinário, questões não articuladas na inicial do mandado de segurança e que não foram
objeto de discussão na instância originária, sendo vedada a inovação recursal. Precedentes.
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Recurso desprovido." (STJ, ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA nº 27291, Proc. 2008.01.49249-4/PB, Rel. Min. Felix Fischer, j.: 10/03/2009,
DJ 30/03/2009);

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. A
apresentação de fundamento apenas em agravo regimental caracteriza-se inovação recursal,
cuja análise é incabível no presente recurso em razão da preclusão consumativa. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1422014 SP 2013/0391430-2, Relator: Ministro
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/03/2014);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO TRATADA NA
INICIAL. Os requisitos recursais de adequação, pertinência, e fundamentação, entre tantos
outros, convergentemente destinados a conferir objetividade e lógica ao julgamento, não
permitem o processamento de recurso que, na sua íntegra ou em relação a qualquer tópico
específico, contenha razões remissivas, dissociadas ou inovadoras da lide. Apelo da autoria
que não se conhece. (TRF-3 - AC: 7667 MS 1999.60.00.007667-9, Relator: JUIZ
CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, Data de Julgamento: 29/09/2009, SEGUNDA TURMA)

Diante do exposto, observo que a tese da qualidade de segurada rural constitui inovação
recursal e não deve ser conhecida nesta instância processual, por não ter sido argumentada na
inicial como causa de pedir, nem ter sido analisada no processo administrativo, pelo que não
houve análise do INSS sobre essa questão

Por fim, convém mencionar que desejando a parte ter reconhecida a qualidade de segurada
especial, deve formular pedido administrativo junto à autarquia federal sob o fundamento do
exercício de atividade rural, como requisito para a concessão do benefício previdenciário
pleiteado. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000371599v29 e do código CRC 612565a5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5003904-16.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: BELMIRO SCHULZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

1. Sumário: Trata-se de ação visando o restabelecimento de benefício de
auxílio-doença em virtude da alegada incapacidade da parte autora para o exercício da
atividade readaptada de porteiro de edifícios, visto ser segurado especial rural. Afirma que
nos autos do processo n. 0004216-71.2012.4.025050/01 restou consignado no Voto/Ementa
transitado em julgado que “[...] A reabilitação profissional deve se limitar às atividades
disponíveis no local em que o segurado vive. Não razoável a reabilitação para função de
porteiro de edifício.”

2. Sentença: o magistrado a quo julgou improcedente o pedido sob o
fundamento de que houve mudança das condições sociais da parte autora.

3. Razões do recorrente: o autor alega violação da coisa julgada material, em
virtude do disposto da decisão do processo n. 0004216-71.2012.4.025050/01 transitado em
julgado, bem como afirma que nasceu e sempre viveu no meio rural e que foi reabilitado pelo
INSS para uma função que não existe no local em que vive. Aduz que a sentença se
fundamentou em premissas equivocadas, pois o fato de possuir CNH na modalidade “AD”
não significa que desempenhe atividade de transporte remunerado.

VOTO

Ao início, observo que o auxílio doença é benefício que possui natureza
temporária, sendo devido ao segurado que preencher os requisitos legais para sua concessão
e é cessado no caso de alteração superveniente das circunstâncias de fato e de direito.  

Pode-se dizer também que a relação jurídica previdenciária que se estabelece
entre o segurado e a autarquia federal, diante do benefício por incapacidade de auxílio
doença, é precária, pois se trata de uma relação jurídica continuativa cuja obrigação é
homogênea de trato sucessivo e com fato gerador que se prolonga no tempo.

Assim, ressalto que o efeito da coisa julgada material em relações continuativas,
como o caso em questão, é limitado pela manutenção do status quo do momento da concessão
do benefício, não sendo, deste modo, imutável. A continuidade da concessão do benefício
depende da inalterabilidade das circunstâncias de fato e de direito, motivo pelo qual a
permanência da relação previdenciária é relativa e precária.
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Para Luiz Guilherme Marinoni, em Lições de Processo Civil: […] é melhor ver
que a relação continuativa é naturalmente sujeita a interferências. Isto significa que uma
circunstância nova é um evento capaz de interferir sobre a relação continuativa e não sobre a
essência da coisa julgada. Na verdade, ao interferir sobre a relação material continuativa, a
circunstância nova limita, por consequência, a eficácia temporal da coisa julgada (2008,
p.156).

E ainda, consoante orientação jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO. TUTELA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DAS
CONDIÇÕES QUE AUTORIZARAM A CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA
JULGADA. INEXISTÊNCIA. O benefício previdenciário por incapacidade, concedido
judicialmente, pode ser periodicamente revisto, com a submissão do segurado às perícias
administrativas, não havendo, aí, ofensa à coisa julgada. Sua eficácia está jungida a
determinado lapso temporal, que, uma vez transcorrido, poder-se-á revisar o benefício
concedido, porquanto a natureza das coisas não pode ser perpetuada pela sentença, uma vez
que se trata de benefício temporário. (TRF4, AC 2008.71.99.002860-7, Sexta Turma, Relator
Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, D.E. 09/08/2011);

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
Diante do agravamento do quadro de saúde e do novo requerimento, deve ser afastada a
coisa julgada e anulada a sentença para possibilitar a reabertura da instrução. (TRF4, AC
5046879-45.2016.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO
ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 21/08/2018)

Pois bem, feita a introdução sobre o assunto, observo que no caso a alegação de
violação à coisa julgada material não merece prosperar. Isso porque, compulsados os autos do
processo n. 0004216-71.2012.4.025050/01, restou fundamentado no Voto/Ementa de fls.
108/109, como causa de decidir, o seguinte:

“8. Embora o autor seja jovem, ele tem pouca instrução (estudou somente até o 5º ano do
ensino fundamental) e sempre exerceu a atividade de lavrador (restrita qualificação
profissional). Além disso, sempre residiu em área rural.

9. É difícil imaginar que, no meio rurícola, haja oferta de ocupação profissional regular sem
exigência de esforço físico. A reabilitação profissional, por sua vez, deve limitar-se às
atividades disponíveis no local em que o segurado vive. Foge à razoabilidade o fato de o INSS
ter ofertado, ao autor, a reabilitação profissional como porteiro de edifício, atividade que não
se coaduna com o seu contexto (irrelevante o fato de ele ter estudado na cidade), mesmo
porque a cidade próxima é de pequeno porte e não oferece grandes oportunidades de emprego
nessa função para a qual o autor foi reabilitado. Faz o autor, portanto, jus ao gozo de auxílio-
doença.

10. A aposentadoria por invalidez deve ser deferida para quem provar incapacidade laboral
total e permanente para qualquer atividade profissional, o que não se verificou no presente
caso. O autor está incapacitado apenas para exercer a atividade laborativa habitual.

11. Recurso do autor conhecido e provido para determinar a concessão de auxílio-doença
desde a cessação em 09.03.2012 (até que esteja plenamente capaz para exercer a atividade
habitual de lavrador ou que seja reabilitado para outra atividade profissional compatível
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com as suas limitações físicas e com o contexto social), com correção monetária e, desde a
citação, juros de mora, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento de
antecipação dos efeitos da tutela com base em toda a fundamentação de fato e de direito
lançada neste voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Sem
condenação em custas ou honorários de sucumbência. Sem condenação de custas e honorários
advocatícios, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.”

Assim, o acordão citado deixou claro que a reabilitação para porteiro de edifício
não é eficaz para o caso de trabalhador rural que vive no meio rural e tem baixa escolaridade.

Entretanto, conforme dito, a coisa julgada em relações continuativas é mutável e
pode ser desconstituída se forem constatadas modificações fáticas na realidade do autor.

E é justamente este o caso presente. Isso porque, compulsados os autos,
observa-se que diversos dados apontam para uma mudança da condição social do autor.

Inicialmente, verifico que o demandante possui 34 anos (evento 1, RG4), idade
ativa para o exercício de uma atividade remunerada.

Com efeito, observo na cópia da CNH (evento 1, identidade 4) que em 03/2011,
quando já recebia o benefício previdenciário, o autor solicitou a carta de habilitação na
modalidade “AD”, que confere aptidão para transporte remunerado de passageiros, com
lotação superior a oito lugares além do motorista (ônibus e vans por exemplo), tendo sido a
mesma renovada em 01/10/2018, circunstância que, na visão deste juízo, evidencia a intenção
de exercício de atividade remunerada na modalidade de CNH solicitada.

Outro fato relevante que demonstra a modificação da condição social da parte é
ele estar frequentando o supletivo do ensino médio, conforme declarado no laudo pericial
(evento 16), que fica localizada no centro urbano da cidade de Domingos Martins/ES, deste
modo, demonstrando facilidade e habitualidade de acesso ao centro urbano da cidade. 

Ademais, o aumento da escolaridade é circunstância que o possibilita
desenvolver diversas atividades administrativas equiparadas à função reabilitada de porteiro
de edifício e segurança, atividades essas que, nos termos da perícia realizada no processo
(evento 16), não colocam em risco sua saúde física.

Ressalto, ainda, que a busca por estudo demonstra a intenção do autor de se
capacitar e adquirir conhecimento, fato que o qualifica para exercício de diversas atividades
laborativas na cidade em que vive, Domingos Martins/ES, convindo mencionar que a região
dispõe de centro urbano estruturado, bem como vem se destacando pelo desenvolvimento do
agroturismo.

Diante de todos os fundamentos acima mencionados, concluo que o aumento da
escolaridade, a renovação da carteira de habilitação na modalidade "AD", que confere a
possibilidade de exercício de trasporte remunerado e o fácil acesso ao centro urbano da
cidade de Domingos Martins, acarretaram modificação da situação social da parte autora,
com a possibilidade de desempenho de atividades administrativas semelhantes à atividade
reabilitada, motivo pelo qual a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.
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Sem custas. Condeno a parte autora ao pagamento da verba honorária que
arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos,
nos termos do art. 98, diante da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000376545v11 e do código CRC fba99c1c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5008154-29.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIA MARIA JANUARIO RANGEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão de
alegada omissão no julgado que manteve a sentença de improcedência do pedido de
concessão de auxílio doença, com fundamento nos laudos juntados e na perícia judicial que
não constatou incapacidade laboral.

Alega a embargante, em síntese, omissão no julgado tendo em vista que a parte
possui lesão grave no joelho e que por isso não pode fazer esforços físicos e encontra-se
inapta para exercer a atividade de auxiliar de serviços gerais. Aduz omissão no julgado
quanto aos laudos particulares juntados na inicial e quanto aos fundamentos específicos
utilizados no recurso inominado. 

VOTO

Acerca da matéria, observo que os embargos de declaração, como sabemos,
constituem recurso de motivação vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os
pressupostos insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/1995, com as alterações promovidas pelo
novo CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura
da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência de omissão no julgado. 

Compulsados os autos, observa-se que não assiste razão ao embargante. Com
efeito, as circunstâncias relevantes do processo foram devidamente analisadas e o
reconhecimento de que a parte não se encontra incapacitada para o trabalho restou
suficientemente fundamentado e amparado no arcabouço probatório dos autos, convindo
mencionar, ainda, que todos os laudos particulares foram relatados e analisados no processo,
bem como o laudo pericial (evento 24) que foi confeccionado por médico ortopedista e
traumatologista, todos eles convergindo para a situação de capacidade profissional da parte
autora. Restou expressamente consignado pelo perito que a autora não possui limitações para
o desenvolvimento da atividade habitual (resposta ao quesito 8).

Os laudos e exames particulares juntados pela parte foram analisados para a
prolação do voto embargado, porém, mostraram-se insuficientes para infirmar as conclusões
do perito do juízo, o que resultou na conclusão fundamentada de que não há prova da alegada
incapacidade profissional, deste modo, não havendo que se falar em omissão quanto a
apreciação de documentos apresentados ou teses jurídicas desenvolvidas pela parte.
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Assim, quanto a alegada omissão, observo que o acórdão embargado analisou e
fundamentou a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e completa, sendo o
recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões, convindo anotar que a
insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os elementos
constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesse sentido: STJ.
1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Esclareço, por fim, que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito, os
elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos
termos do art. 1.025 do novo CPC. 

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000355053v2 e do código CRC 0d4689df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5003136-24.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALZIRA DIOMAR PONTES RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora sob alegação de
omissão e contradição no Relatório/Voto do evento 56, que deu provimento ao recurso do
INSS e julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, sob o
fundamento de ausência de cumprimento do período de carência pela parte.

Alega a embargante, em síntese, omissão e contradição no julgado, afirmando
que, em função do julgamento da TNU no PEDILEF N. 5001792-09.2017.4.04.7129/RS, que
determinou: "Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016
e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas", no caso dos autos, a
incapacidade da embargante se deu quando já estava vigente a Lei 13.457/2017, deste modo,
devendo ser aplicado o período de carência de 06 meses, e não de 12 meses, como
considerado no Relatório/Voto do evento 56.

VOTO

Pois bem, compulsados os autos observo que autora requereu o benefício em
07/05/2018 e, em resposta ao quesito n. 9, o laudo médico do evento 17 fixou a data do início
da incapacidade em 15/05/2018. Nessa data, já estava em vigor as alterações promovidas pela
Lei 13.457/2017, que estabeleceu o período de carência de retorno em seis contribuições
mensais, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Data de Início da
Incapacidade

Contribuições para readquirir a
Carência (Refiliação)

                         Base Legal

Até 07/07/2016 4 contribuições Lei 8.213/91, art.24, parágrafo único.

De 08/07/2016 a
04/11/2016 

12 contribuições MP n.739/2016. Teve sua vigência encerrada em
04/11/2016.

De 05/11/2016 a
05/01/2017

4 contribuições Com a cessação da eficácia da MP 739, voltou a
vigorar a Lei 8.213/91, art.24, parágrafo único.

De 06/01/2017 a
26/06/2017

12 contribuições MP n. 767/2017.

De 27/06/2017 a
17/01/2019 

6 contribuições Lei 13.457/2017, resultante da conversão da
MP 767.
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A partir de 18/01/2019 12 contribuições MP n. 871/2019.

Diante do exposto, acolho o argumento do embargante de que, no caso dos
autos, deve-se aplicar o período de carência de retorno previsto na Lei 13.457/2017, de seis
contribuições mensais.

Entretanto, quanto ao efetivo número de contribuições recolhidas pela parte
autora antes do advento da incapacidade, verifico que houve erro material no Relatório/Voto
do evento 56. Isso porque, ao contrário do exposto no decisum, o extrato do CNIS demonstra
que entre o reingresso no RGPS e a data da fixação da DII a parte recolheu 5 contribuições ao
INSS, e não nove, como consta no voto.

Com efeito, o espelho do CNIS/Mapa (evento 1, Outros 2) comprova que, após
perder a qualidade de segurado em 16/03/2017, a parte autora reingressou no RGPS em
01/01/2018, na qualidade de contribuinte individual e, na data da fixação da DII em
15/05/2018, perfazia um total de 5 contribuições. Assim, verifica-se que em 05/2018, quando
vigia a Lei 13.457/2017 prevendo a carência de retorno a ser cumprida de seis contribuições
mensais, a parte somente possuía 5 contribuições, deste modo, não tendo cumprido o período
de carência exigido pela Lei para a concessão do benefício.

Diante do exposto, através de análise cuidadosa das provas dos autos, constato
erro na fundamentação do Relatório/Voto do evento 56, mas que não tem o condão de
modificar o dispositivo do voto, pois na DII fixada na perícia a parte autora não possuía a
carência necessária para a concessão do benefício requerido.

Por estes fundamentos, voto por acolher os embargos de declaração apenas para
esclarecimento dúvida quanto a fundamentação do julgado, sem modificação do dispositivo,
nos termos supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000379759v12 e do código CRC f1f9aec1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0038732-44.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LORRAYNNE DE JESUS BATISTA (AUTOR)

RECORRIDO: RHAVY DE JESUS GOMES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão e condenou a autarquia federal
ao pagamento do benefício à parte autora, no período de 18/10/2016 (data da prisão do
segurado) até 20/03/2018 (data da soltura).

Alega a recorrente, em síntese, que como o segurado encontrava-se
desempregado no momento do recolhimento à prisão, deve ser levado em consideração seu
último salário de contribuição, que é acima do valor estabelecido na Portaria de regência, e
não a “renda zero”, como consignado na sentença.

VOTO

Acerca da matéria, observo que o benefício de auxílio-reclusão encontra-se
disciplinado pelo art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas
pela Emenda Constitucional nº 20/98, art. 80 da Lei nº 8.213/91 e arts. 116 a 119 do Decreto
nº 3.048/99 e é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Conforme interpretação
dada à regra pelo STF, considera-se, para o deferimento do benefício previdenciário, apenas a
renda do segurado, não importando a renda de seus dependentes (RE 587.365).

Estabelece o art. 80 da Lei 8.213/91 que “O auxílio-reclusão será devido, nas
mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão,
que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.”

Já o art. 13 da EC 20/1998 é claro ao dispor que “Até que a lei discipline o
acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus
dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta
mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei,
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de
previdência social.” Como desde então não foi editada lei alguma, o valor de R$ 360,00 vem
sendo atualizado por normas infralegais, quais sejam, Portarias do MPS.

Para a aferição da renda bruta a que se refere o art. 13 da EC 20/1998, a
consideração do último salário recebido pelo segurado não abrange as verbas rescisórias
(indenização de férias não gozadas, pagamento antecipado de aviso prévio, etc), as quais não
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são pagas com habitualidade (art. 201, § 11, da CRFB/1988).

Neste sentido, este juízo possui entendimento alinhado com julgado pela 1ª
Seção do E. STJ que, em sessão realizada em 22/11/2017 e sede de recurso repetitivo, julgou
definitivamente a matéria veiculada no tema 896 ("definição do critério de renda (se o último
salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não exerce atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à prisão para a
concessão do benefício auxílio-reclusão - art. 80 da Lei 8.213/1991)" e entendeu pela
situação de desemprego e renda zero daquele que não aufere renda ao tempo da prisão. A
matéria encontra-se disposta nos REsp 1485416/SP e Resp 1485417/MS, cujas ementas trago
à colação:

RECURSO ESPECIAL. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO
ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO. 1. Considerando-se que o Recurso Especial 1.485.417/SP
apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia,
este recurso deixa de se submeter ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do
CPC/1973) e da Resolução STJ 8/2008. 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80
da Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária  de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em
regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no
caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério
para a concessão do benefício a "baixa renda".4.   Indubitavelmente   o  critério  econômico 
da  renda  deve  ser constatado  no  momento  da reclusão, pois nele é que os dependentes
sofrem o baque da perda do seu provedor. 5.  O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o
auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração
da empresa". 6.  Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que  "é 
devido  auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não   houver   salário-de-
contribuição   na   data  do  seu  efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade
de segurado", o que  regula  a situação fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda
deve ser considerada para o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991). 7.
Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao desprovimento do Recurso  Especial da
autarquia, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão
do benefício devem ser verificados  no  momento do recolhimento à prisão, em observância
ao princípio   tempus   regit   actum.  Nesse  sentido:  AgRg  no  REsp 831.251/RS,  Rel.
Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP),  Sexta  Turma, DJe
23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p.
377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p.
260. 8. Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de
aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral  remunerada no momento
do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. 9. 
Na  hipótese  dos  autos,  o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido de acordo com o
entendimento aqui exarado. 10. Recurso Especial não provido. (Resp 1485416/SP, Relator(a)
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/11/2017, Data
da Publicação/Fonte DJe 02/02/2018);

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036
DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.  AUXÍLIO-RECLUSÃO.  SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM
RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO.  MOMENTO DA
RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO.
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CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO  DO  ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 
DO  CPC/2015) 1.  A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual
1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008  é:  "definição  do critério de renda (se o
último salário de contribuição  ou  a  ausência  de  renda) do segurado que não exerce
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à
prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art.   80   da   Lei  8.213/1991)". 
FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da
Constituição Federal e 80 da  Lei  8.213/1991,  o  benefício  auxílio-reclusão consiste na
prestação  pecuniária  previdenciária  de  amparo aos dependentes do segurado  de  baixa 
renda  que  se  encontra  em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime
Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda". 4.  
Indubitavelmente o  critério  econômico  da  renda  deve  ser constatado  no  momento  da
reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor. 5.  O art.
80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado
recolhido à prisão "não receber remuneração da empresa". 6.  Da mesma forma o § 1º do art.
116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do
segurado quando não houver salário-de-contribuição  na  data  do  seu  efetivo recolhimento à
prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que  regula  a situação fática ora
deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado que está
em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos por si sós
suficientes ao desprovimento do Recurso Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição
de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do
recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit  actum.  Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso  Limongi  (Desembargador convocado do TJ/SP),
Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 
24.10.2005,  p.  377;  e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ
2.9.2002, p. 260. TESE  PARA  FINS  DO  ART.  543-C DO CPC/1973. 8. Para a concessão de
auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de  renda do segurado que
não exerce atividade laboral remunerada no momento  do  recolhimento  à  prisão  é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO 9. Na hipótese
dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no mesmo sentido do que aqui
decidido. 10.  Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do
CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1485417 / MS, Relator(a) Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/11/2017, Data da Publicação/Fonte
DJe 02/02/2018).

No caso, observo que o preso manteve a qualidade de segurado até 11/2016, em
razão da extensão do período de graça reconhecida na sentença. Pablo Gomes Luz foi preso
em 18/10/2016 (evento 19) e consta na cópia da CTPS informação de que o último vínculo
empregatício antes da prisão cessou em 19/09/2015 (evento 1, fl. 31), ou seja, o pai do autor
encontrava-se desempregado quando foi preso e, sendo este o caso, deve-se aplicar o
entendimento segundo o qual para o segurado que se encontra desempregado no momento da
prisão considera-se a renda igual a zero, sendo irrelevante se o último salário de contribuição,
meses atrás, teve valor expressivo.

Diante do exposto, mantenho o direito à percepção do benefício previdenciário
pleiteado, devendo ser mantida integralmente a sentença prolatada, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.
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Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do “caput” do art. 55 da Lei
9.099/95.

Por estes fundamentos, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do
INSS,  mantendo-se a sentença prolatada por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000380524v3 e do código CRC 4f071fe5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5008682-29.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LORRAINE FERREIRA ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio reclusão, sob o fundamento de ausência de
baixa renda do segurado.

Alega o recorrente, em síntese, que o critério econômico do segurado pode ser
relativizado para fins de concessão de benefício, tendo em vista que a parte autora é menor de
idade e dependente do genitor preso. Aduz ainda que o preso é segurado do RGPS e que o
benefício previdenciário deve ser pago aos seus dependentes em momento de maior
necessidade.

VOTO

Acerca da matéria, assevero que o benefício de auxílio-reclusão encontra-se
disciplinado pelo art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas
pela Emenda Constitucional nº 20/98, art. 80 da Lei nº 8.213/91 e artigos 116 a 119 do
Decreto nº 3.048/99 e é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Conforme
interpretação dada à regra pelo STF, considera-se, para o deferimento do benefício
previdenciário, apenas a renda do segurado, não importando a renda de seus dependentes (RE
587.365).

Estabelece o art. 80 da Lei 8.213/91 que “O auxílio-reclusão será devido, nas
mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão,
que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.”

Já o art. 13 da EC 20/1998 é claro ao dispor que “Até que a lei discipline o
acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus
dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta
mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei,
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de
previdência social.” Como desde então não foi editada lei alguma, o valor de R$ 360,00 vem
sendo atualizado por normas infralegais, quais sejam, Portarias do MPS.

Para a aferição da renda bruta a que se refere o art. 13 da EC 20/1998, a
consideração do último salário recebido pelo segurado não abrange as verbas rescisórias
(indenização de férias não gozadas, pagamento antecipado de aviso prévio, etc), as quais não
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são pagas com habitualidade (art. 201, § 11, da CRFB/1988). Assim, para fins de concessão
do auxílio-reclusão, importa, segundo o art. 13 da EC 20/1998, que o segurado tenha baixa
renda no momento em que foi preso.

No caso, a autora é filha de Jamilton Alves (evento 14), segurado que foi preso
em 02/10/2012 (evento 1, PROCADM6) e permaneceu na prisão até 18/02/2017 (evento 8).
Na época da prisão, o valor máximo do salário-de-contribuição do segurado de baixa renda
estava fixado em R$ 915,05, conforme Portaria MP/MF nº 02, de 6/1/2012.

Compulsados os autos, observa-se nos documentos juntados na inicial (evento
1, PROCADM6) que o último salário de contribuição do segurado antes de ser preso, em
09/2012, foi de R$ 1.499,26, desta forma traduzindo-se em montante consideravelmente
superior ao estabelecido na Portaria MP/MF nº 02, de 6/1/2012, vigente à época dos fatos.

Assim, tratando-se de pedido de concessão de auxílio reclusão, entendo que não
se pode considerar a diferença de aproximadamente R$ 600,00 reais como irrisória, tendo em
vista que corresponde a mais da metade do valor estabelecido na Portaria de regência à época
dos fatos, motivo pelo qual concluo que o segurado recluso não pode ser considerado “baixa
renda” para fins de concessão do benefício pleiteado.

Destarte, não faz jus a parte autora à concessão do auxílio reclusão, tendo em
vista o não preenchimento do requisito legal da baixa renda do segurado. Acerca da matéria,
observo que recentemente, em 01/03/2018, quando do julgamento do PEDLEF
00007133020134036327, a TNU enfrentou o tema e concluiu que apenas em situações
excepcionais é possível a flexibilização do critério econômico, quanto o montante da
diferença for realmente mínimo, não sendo este, definitivamente, o caso dos autos. A
propósito, trago a colação o julgado recente da TNU:

(TNU - PEDILEF 00007133020134036327, Publicação01/03/2018, Relator JUIZ FEDERAL
RONALDO JOSÉ DA SILVA)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO VALOR
CONSIDERADO COMO “BAIXA RENDA”. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES
EXTREMAS E COM ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EM VALOR POUCO ACIMA
DO TETO LIMITE - “VALOR IRRISÓRIO”, SEMPRE À LUZ DO CASO CONCRETO.
FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DEPENDENTE DO SEGURADO
ENCARCERADO. PRECEDENTES STJ E TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
JULGADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. (...) E é justamente o caso dos autos, vez que, o montante que ultrapassou o limite
legal objetivo de “baixa-renda” sequer ultrapassa R$ 70,00 (setenta reais). Desta forma,
limitando a análise à relativização do critério econômico do valor do salário de contribuição,
notadamente quando o “excesso” seja irrisório como é o caso, e alinhando-se ao
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta própria TNU, concluo que
razão assiste ao recorrente. Ante todo o exposto, VOTO POR CONHECER O PRESENTE
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO e lhe DAR PROVIMENTO, fixando a tese de que: é
possível a flexibilização do conceito de “baixa-renda” para o fim de concessão do benefício
previdenciário de auxílio-reclusão desde que se esteja diante de situações extremas e com
valor do último salário-de-contribuição do segurado preso pouco acima do mínimo legal -
“valor irrisório”. Determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem a fim de
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adequar o julgado nos termos da fundamentação supra. (art. 9º, X, do Regimento Interno desta
TNU). Incidente de Uniformização julgado como representativo da controvérsia, nos termos
do art. 17, VII, do RITNU. É COMO VOTO.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários
advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos do artigo 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Por estes fundamentos, voto por conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000383164v2 e do código CRC 32956a88.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5001638-87.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RONILCE ALVES DE BARROS HERCULANO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida. Em suas
razões, alega que juntou início de prova material que foi corroborada pela prova oral, sendo
suficiente para a demonstração do exercício de atividade rural. Afirma, ainda, que se somado
o tempo rural com o tempo urbano, em que recolheu como segurado de baixa renda,
preencheria os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado da autora.

VOTO

3. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por idade
híbrida é devida ao trabalhador rural que provar tempo de serviço, por período igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido,
combinando exercício de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de
segurados, sendo necessário, ainda, para a mulher trabalhadora rural, o implemento da idade
de 60 anos.

4. Como o benefício pleiteado nos autos é a aposentadoria por idade (híbrida), e
a autora cumpriu o requisito etário em 18.05.2016 (evento 1, RG4, fl. 01), a carência é de 180
meses, conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/1991. Como a autora requereu o benefício em
02.04.2018 (evento 1, PROCADM12, fl. 34), resta cumprido esse requisito.

5. A consulta ao CNIS da autora (evento 1, RSC11, fls. 01-06) registra os
seguintes recolhimentos como contribuinte facultativa (baixa renda - Lei Complementar n.
123/2006): 01.12.2011 a 28.02.2017 e 01.04.2017 a 30.04.2018. No CNIS, todos os
recolhimentos aparecem com a ressalva: recolhimento facultativo baixa renda pendente de
análise. Em âmbito administrativo, o INSS validou apenas o período de 01.12.2011 a
30.11.2013 (evento 1, PROCADM12, fl. 30), porque, segundo a própria autora explica no
recurso inominado (evento 30, RecIno1, fl. 06), o INSS não considerou as contribuições do
ano de 2014 para frente, sob o fundamento de que a autora não manteve o seu Cadastro Único
atualizado. E prossegue afirmando que sempre se enquadrou no requisito “baixa renda”,
conforme Folha Resumo Cadastro Único [evento1, COMP10, fl. 02] que segue em anexo ao
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próprio auto do processo. E conclui acrescentando que insta ressaltar que trata-se de pessoa
idosa, sem instrução, a qual não detinha o conhecimento de que era preciso atualizar o
cadastro de dois em dois anos. Essa informação pode ser confirmada no documento emitido
pelo INSS e juntado no evento 1, PROCADM12, fls. 27-29.

6. No julgamento do Pedilef n. 00005134320144025154, a TNU fixou a
seguinte tese: a prévia inscrição no Cadastro Único, para programas sociais do Governo
Federal - CadÚnico, é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias
vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b", e § 4º, da Lei 8.212/91), e os
efeitos dessa inscrição não alcança, as contribuições feitas anteriormente. No voto-vista
vencedor, argumentou-se que:

[...] a alíquota de 5% só veio com o advento da Lei nº 12.470/11, contemplando o
microempreendedor individual e o segurado facultativo sem renda própria que se dedique
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a
família de baixa renda - artigo 21, § 2º, II, "a" e "b", da Lei nº 8212/91.

Sob esse aspecto, não me parece tenha o segurado sido surpreendido com uma obrigação
acessória no curso dos seus recolhimentos, pois a utilização da alíquota reduzida, desde o
início, está condicionada a algumas condições e comportamentos.

É dizer que, o contribuinte facultativo baixa renda, destinatário da alíquota de 5%, é aquele
que se dedica ao trabalho doméstico em sua residência, pertencente a família de baixa renda e
inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja
renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos - artigo 21, §2, II "b" e §4º, da Lei nº
8.212/91.  

Além do limite de renda, a lei exige o prévio cadastro, e a exigência é muito razoável e tem
razão de ser, pois é evidente que as condições socieconômicas, que interferem no cumprimento
dos requisitos e, de consequência, no direito à alíquota diferenciada, podem sofrer alterações
com o passar do tempo, razão por que o Cadastro representa um critério seguro para a sua
aferição, no momento em que é feito.

Daí porque a obrigação acessória de inscrever-se previamente no Cadastro Único não pode
ser interpretada como uma mera exigência de ordem burocrática. E mais, não pode operar
efeitos retroativos, já que a lei é clara ao destinar a alíquota reduzida a quem efetivamente fez
a sua inscrição e cumpriu os demais requisitos legais.

E, ainda, por uma questão de administração fiscal e previdenciária, não vejo como se possa
universalizar a aferição pretérita das condições socioeconômicas da totalidade dos segurados
que, por espontânea vontade, ingressa no RGPS e, até em razão disso, não pode escolher
quais regras vai cumprir e em que momento. [...]

7. Dessa forma, os recolhimentos feitos entre o período que se iniciou após
30.11.2013 e se estendeu até 30.04.2018 não podem, à luz da tese fixada pela TNU, ser
validados. Nem mesmo o cadastro feito em 15.06.2018 pode ser invocado como prova de
baixa renda porque o julgado proíbe que a inscrição opere efeitos retroativos. Portanto, a
autora dispõe de somente 2 anos de tempo urbano (01.12.2011 a 30.11.2013) e, para fazer jus
ao benefício pleiteado, deve comprovar 13 anos de exercício de atividade rural.
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8. Por outro lado, fica ressalvada a possibilidade de complementar a
contribuição previdenciária recolhida a menor no período em que não houve a validação das
contribuições pagas como segurado facultativo de baixa renda, ou seja, de 1/12/2013 a
30/04/2018, pois inexiste extemporariedade na integração da parcela da contribuição vertida
de forma reduzida. Com a regularização da contribuição previdenciária, a recorrente poderá
ver somado o respectivo período no cálculo do seu tempo de contribuição. Caso não haja
interesse em tal complementação, a demandante poderá requerer administrativamente a
devolução da contribuição paga.  

9. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 1007 (recursos afetados:
REsp 1674221 e REsp 1788404), firmou a tese de que o tempo de serviço rural, ainda que
remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins
da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha
sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei
8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou
o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo.

10. Com o objetivo de comprovar o exercício de atividade rural, a autora juntou
os seguintes documentos: a) certidão de casamento, celebrado em 21.12.1974, em que o seu
cônjuge, Genezio Carloto Herculano, foi qualificado como lavrador (evento 1, CERTCAS5,
fl. 01); b) acordo trabalhista, homologado pelo Sindicato dos Trabalhadores, celebrado entre
Hercílio Bahiense da Fonseca e a autora, em 17.06.1997, em que ela aparece qualificada
como trabalhadora rural. O acordo menciona que a autora exerceu atividade rural no período
de 01.01.1989 a 16.06.1997 (evento 1, CONTR8, fls. 01-02); e c) guia de arrecadação de
contribuição confederativa relativa à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Espírito Santo, paga em 17.06.1997 pela autora (evento1, DSINRURAL9, fl. 01).

11. Em 04.04.2019, foi colhida a prova oral.

12. A autora, em depoimento pessoal, declarou, hesitante, que sempre trabalhou
na roça, mas não soube precisar os períodos; afirmou, ainda, que morava na zona urbana
havia mais de 14 anos; que quando trabalhava na roça, morava na casa do patrão; e que havia
14 anos que não trabalhava mais na roça e que vivia da aposentadoria do marido. Perguntada
sobre os locais onde trabalhou na roça, a autora mencionou três; disse, ainda, que o marido
não ajudava na roça; que ela trabalhava apenas com o filho; que o marido sofria de ataques
epiléticos; que o marido, antes de se aposentar por invalidez, trabalhava como açougueiro no
Rio de Janeiro; que, perguntada se morava com o marido, a autora disse que morava com sua
mãe na roça; que o marido trabalhou como açougueiro por muitos anos [não soube precisar];
que morou no Rio de Janeiro com o marido; não soube dizer quando, mas se lembra de que o
marido já estava aposentado quando retornou ao Espírito Santo; que cultivava arroz,
maracujá, quiabo e café; que plantava para fazer frente às despesas de casa; que não tinha
outra fonte de renda, além da aposentadoria do marido; que não se lembra das quantidades
produzidas; que a terra era pequena; que trabalhava com contrato de parceria.

13. À testemunha Hercílio Bahiense da Fonseca não foram feitas perguntas.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 463



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 261/420

5001638-87.2018.4.02.5002 500000371899 .V8 JES10745© JES7058

14. A testemunha Sandra Regina de Almeida disse que era amiga íntima e, por
isso, depôs na qualidade de informante. A testemunha (Sandra) declarou que que conheceu
Ronilce [autora da demanda] em [Presidente] Kennedy e que ela trabalhava na roça, com
lavouras, mas não soube dizer o nome do proprietário da terra em que ela trabalhava; que,
depois que saiu de Kennedy, a autora foi para Cachoeiro e continuou trabalhando na roça; que
não se lembra se a autora e o marido dela já moraram no Rio de Janeiro; que não sabia o
endereço da autora nem o bairro em que a autora morava atualmente.

15. A testemunha Carmem Luce de Almeida disse que era amiga íntima e, por
isso, depôs na qualidade de informante. A testemunha (Carmem) declarou que a autora
trabalhou na propriedade de Ézio Ventura; que morava perto da autora, a menos de 20 metros
de distância; que a autora plantava milho, feijão e ajudava a roçar pasto; que, antes, a autora
trabalhou em outros locais; que a autora também morou no terreno do Francisco Machado,
trabalhando na roça; que a autora também trabalhou no [nome inaudível] Mendonça; que não
sabe dizer quando a autora saiu da propriedade do Ézio; que, depois que a autora saiu da
propriedade do Ézio, foi para a zona urbana  e que isso foi há uns 4 ou 5 anos; que o marido
da autora é aposentado e doente; que quando a autora foi morar perto da testemunha, o
marido da autora já era aposentado.

16.  A prova documental relativa ao período de 21.12.1974 a 31.12.1988 é
insuficiente. Consta dos autos apenas um documento relativo ao período - a certidão de
casamento da autora -, que nem mesmo foi corroborado pela prova oral. A autora não soube
precisar os períodos em que trabalhou na roça, mas confessou um fato relevante que infirma a
alegação de trabalho rural nesse período: disse que o marido trabalhou por muito tempo como
açougueiro, no Rio de Janeiro, onde viveu com ele, e que somente retornou ao Espírito Santo
quando o marido já estava aposentado. O marido da autora se aposentou por invalidez em
01.05.1989 (evento 7, PET3, fl. 03), o que leva à conclusão de que, antes de 1989, a autora
não exerceu atividade rural. A afirmação da autora de que teria vivido na roça com sua mãe
durante o longo período em que o marido trabalhava no Rio de Janeiro não é crível, segundo
as regras da experiência comum, e, por isso, exigiria prova, que não foi produzida nos autos.
Ademais, o depoimento da testemunha Carmem Luce de Almeida reforça essa conclusão, ao
declarar que quando a autora foi morar perto da testemunha, seu marido já estava aposentado,
confirmando o fato de que somente a partir de 1989 a autora teria iniciado sua atividade rural.

17. Com relação ao período de 01.01.1989 a 16.06.1997 consta acordo
trabalhista em que a autora foi qualificada como trabalhadora rural nesse período, bem como
guia de arrecadação de contribuição confederativa relativa à Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Espírito Santo, paga em 17.06.1997. O documento serve como
início de prova material e foi confirmado pela testemunha Sandra Regina de Almeida, que
declarou ter visto a autora trabalhando em Presidente Kennedy (local da propriedade
mencionada no acordo trabalhista) com lavouras. O fato de o marido da autora receber
benefício previdenciário não descaracteriza o trabalho em regime de economia familiar
porque, conforme consulta ao sistema Plenus, ele aufere um salário mínimo de proventos de
aposentadoria por invalidez (NB 0734205732).

18. Ressalte-se que apesar de a autora ter desistido da ação em relação ao
período anterior a 1991 (evento 18, TERMOASSENT5, fl. 02) para evitar a suspensão do
processo enquanto pendiam de julgamento os recursos especiais ns. 1.674.221 e 1.788.404
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(tema 1007/STJ), verifica-se que não houve homologação judicial do pedido, requisito
essencial, nos termos do parágrafo único do art. 200 do CPC, para que ele produzisse efeitos.
Dessa forma, considerando-se, de um lado, que o motivo da desistência da ação foi evitar a
suspensão do processo e, de outro, que o pedido não foi homologado judicialmente e que,
nesse ínterim, já há tese fixada pelo STJ no tema 1007 e, portanto, inexiste o motivo que
levou ao pedido de desistência da ação, não há óbice ao exame do período anterior a 1991.

19. Conforme calculado acima, a autora dispunha, na DER (02.04.2018), de 2
anos de tempo urbano. O período rural ora reconhecido (01.01.1989 a 16.06.1997) soma 8
anos, 05 meses e 16 dias. A autora perfazia, portanto, 10 anos, 05 meses e 16 dias, tempo
insuficiente para fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade híbrida.

20. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento parcial do recurso inominado da autora.

21. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado da autora e por
dar-lhe parcial provimento para condenar o INSS a averbar como tempo de atividade rural o
período de 01.01.1989 a 16.06.1997 e para julgar improcedente o pedido de aposentadoria
por idade híbrida.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000371899v8 e do código CRC ad33003c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:49
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RECURSO CÍVEL Nº 0012296-48.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação do INSS a lhe
conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento
de período rural trabalhado em regime de economia familiar (26.04.1970 a 28.02.1978) e
período urbano não constante do Cnis (25.07.2005 a 29.03.2006).

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

3. O autor interpôs recurso inominado alegando que exerceu atividade rural em
regime de economia familiar no período de 26.04.1970 a 28.02.1978, que juntou início de
prova material do alegado, e que se, na instrução processual, tivesse havido produção de
prova testemunhal, a prova documental teria sido ampliada e justificaria o reconhecimento do
período como tempo rural. Com relação ao período urbano (25.07.2005 a 29.03.2006), afirma
que ele deve ser reconhecido porque se encontra anotado em sua CTPS. O INSS apresentou
contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso inominado.

VOTO

4. O autor nasceu em 26.04.1958 (evento 1, OUT3, fl. 08) e o período de tempo
rural pleiteado se estende dos seus 12 aos 19 anos de idade.

5. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários.

6. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
atividade rural seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não
admite, em regra, a prova exclusivamente testemunhal. 

7. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula
n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).
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8. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural.

9. Com o objetivo de provar o tempo de exercício de atividade rural, o autor
juntou dois documentos: a certidão de casamento de seus genitores, realizado em 24.01.1974,
onde consta a profissão de seu pai, José da Silva, como lavrador (evento 1, OUT7, fl. 08); e o
seu certificado de dispensa de incorporação, emitido em 08.12.1977, onde consta sua
profissão, anotada a lápis, como sendo lavrador (evento 1, OUT7, fl. 10).

10. Ao longo da instrução processual, foi designada audiência para o dia
31.08.2017 (evento 23, DESPADEC72), a qual foi redesignada porque as testemunhas do
autor não puderam comparecer ao ato processual. A razão da impossibilidade de
comparecimento não foi demonstrada nos autos. A nova audiência de instrução, designada
para o dia 13.10.2017 (evento 32, DESPADEC73), não se realizou porque após a sua
marcação foram requeridos quatro adiamentos (evento 40, OUT43; evento 42, OUT44;
evento 57, OUT48; e evento 64, OUT50) pelo autor alegando que as testemunhas estavam
impossibilitadas - sem, de novo, provar o motivo - de comparecer ao ato. 

11. O autor chegou a protocolar uma petição antes da sentença requerendo a
designação de audiência de instrução, mas a sentença foi prolatada sem a produção de prova
oral.

12. Considerando que a prova documental produzida pelo autor se caracteriza
como início de prova material, este Juízo determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem
para que fosse dada a oportunidade ao autor, uma vez mais, de produzir prova oral (evento
114, DESPADEC1). Os autos retornaram da diligência e, de acordo com o termo de
audiência, não foi constatada a presença do autor ao ato processual. O termo de audiência
também consigna que o advogado da causa não conseguiu estabelecer contato com o autor,
apesar de, segundo afirma, tê-lo tentado por inúmeras vezes (evento 129, TERMOAUD1).

13. Dessa forma, não há provas nos autos de que o autor tenha exercido
atividade rural em regime de economia familiar no período de 26.04.1970 a 28.02.1978. O
objeto da prova é um período de quase oito anos e, em relação a ele, há apenas dois
documentos esparsos aos quais não se pode atribuir força probante em virtude da ausência de
produção de prova testemunhal idônea (apesar das várias tentativas de realizá-la).

14. Quanto ao período urbano (25.07.2005 a 29.03.2006), adere-se à
argumentação desenvolvida na sentença, nos termos do excerto transcrito abaixo:

Em relação ao alegado vínculo urbano, a parte autora juntou:

- CTPS emitida no ano de 1981, nº 60641, série 003-MG, com anotações de contratos
de trabalhos até 1991;
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- CTPS emitida em 1992, com anotações de dois contratos de trabalho, em 1992 e 1993;

- CTPS com registro de nº 60641, série 003-MG, emitida em 1993 (mesmo número da
emitida em 1981), com indicação de continuação e que foi recadastrada, com primeiro
vínculo de atividade registado de 2004 a março de 2005; depois em 1993, 1994, 1995 a
agosto de 2003 e, por fim, na empresa Cittá Engenharia Ltda., de 25.7.2005 a
29.8.2006, com anotação de data correta de demissão em 29.3.2006.

Esse vínculo de emprego junto à empresa Cittá Engenharia Ltda. não consta no CNIS;
foi anotado em CTPS emitida em 1993; foi o último contrato de trabalho anotado na
CTPS; e antes dele existem contratos anotados fora de ordem; portanto, não está em
ordem cronológica, de modo que deve ser comprovado por outros meios provas.

Além do mais, sobre o mesmo, observo que em resposta à pesquisa externa realizada
pelo INSS, nenhum documento foi localizado no nome do autor para comprovar o tempo
de trabalho junto a empresa citada, conforme restou consignado pelo servidor
responsável: “Estive no endereço informado e fui atendida pela Sra. Estefani de
Oliveira da Silva, Assistente de Departamento Pessoal, que disse ter efetuado buscas
nos documentos da Empresa, mas não localizou nada referente ao segurado. ” (fls. 269-
270).

[...]

Pois bem.

Até o momento, reputo que as provas apresentadas aos autos, tanto para comprovar o
tempo rural, quanto o tempo urbano, são frágeis e necessitam de maiores
esclarecimentos e complementação.

Sendo assim:

- Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar junto a
Secretaria desse juízo todas as suas CTPS para que possam ser digitalizadas em ordem
e em cores; Oportunidade na qual também poderá juntar aos autos novos documentos
acerca das atividades alegadas (rural e urbana).

- Em vista do resultado da pesquisa in loco realizada administrativamente, determino
que a Secretaria oficie a empresa Cittá Engenharia Ltda., no endereço de fl. 111 (Rua
São Paulo, nº 1845, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP. 29.101.300) para encaminhar
a este Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias, informações e cópia de todos os registros de
atividade e/ou documentos relativos ao vínculo laboral entre a empresa e a parte autora
(Sebastião Vieira da Silva, CPF 334.538.886-4; Data de nascimento: 26.4.1958; Nome
da mãe: Maria Rosa da Silva).

O ofício deverá ser instruído com cópia dos documentos de fls. 1-20; 66-73 e 269- 270.

Após as providências supra, será designada audiência em data oportuna.”

Em resposta ao ofício emitido pelo Juízo, a empresa “Cittá Engenharia Ltda.” informou
não ter encontrado em seus arquivos nenhum documento relativo ao vínculo laboral
entre o autor e a empresa (Evento 92).

Por outro lado, no que se refere à determinação direcionada ao autor, este postulou a
dilação do prazo em três oportunidades e, na última, o Juízo o alertou que o prazo seria
estendido em mais 30 (trinta) dias, após os quais o processo seria julgado no estado em
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que se encontra (Evento 97).

Intimada, a parte autora afirmou ter perdido todas as suas CTPS em “fato ocorrido em
sua residência”, postulando, assim, o julgamento do feito com os documentos já
catalogados nos autos (Evento 100).

Pois bem.

Como se percebe, as ponderações e reservas suscitadas no bojo da decisão saneadora se
mantêm integralmente.

Quanto ao vínculo urbano que se almeja averbar, além de a suposta empregadora nada ter
para fornecer ao Juízo, o próprio autor não diligenciou no sentido de comprovar sua
alegação, sendo certo que sua resistência em apresentar as CTPS obviamente depõe contra
sua pretensão de averbação.

15. Sendo assim, embora a CTPS goze de presunção relativa de veracidade
(Súmula n. 75 da TNU), no caso dos autos as dúvidas levantadas pela falta de
sequencialidade nas anotações, pelo não reconhecimento do vínculo pela empregadora
indicada, pelo resultado negativo da pesquisa externa realizada pelo INSS (evento 12,
OUT25, fl. 36), pela falta de apresentação da CTPS original e, por fim, pela ausência de
produção de outros meios de prova, não permitem que se declare a existência de vínculo
urbano no período de 25.07.2005 a 29.03.2006;

16. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, em razão do desprovimento do
recurso inominado, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida
nos autos.

17. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do autor.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000366594v2 e do código CRC 55981b73.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5018640-73.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: LEANDRO MIRANDA MACEDO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LEANDRO MIRANDA MACEDO em face do
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – CEF e MINISTÉRIO DA SAÚDE visando a suspensão de
cobrança das parcelas mensais do FIES relativa ao contrato n. 06.1564.185.0004507-46,
exclusão do nome do autor de cadastros restritivos de crédito, bem como a concessão de
prorrogação do prazo de carência para pagamento das parcelas do FIES, no período
compreendido entre 01/03/2017 ao dia 30/03/2022. Pugna ainda pela condenação das rés em
indenização por dano moral.

Alega o autor, em síntese, que se formou no curso de medicina em 12/2015 e
ingressou na residência médica no início de 2017, com término previsto para 30/03/2022,
situação que, segundo regulamento do FIES, enseja o aditamento do contrato para
prorrogação do prazo de pagamento das parcelas do FIES.

A sentença julgou procedentes os pedidos do autor, condenando a CEF e o
FNDE a procederem a prorrogação do prazo de carência inicial para pagamento das parcelas
do FIES, bem como condenou a CEF ao pagamento de danos morais no valor de R$
20.000,00.

Da sentença recorreram o FNDE e a CEF. O FNDE aduzindo que a ausência de
tramitação do pedido do autor não induz à concessão do pedido, alegando ainda que, como o
autor se formou em dezembro de 2015 e iniciou a residência médica apenas em 03/2017, o
contrato já se encontrava em fase de amortização, não sendo, deste modo, cabível
prorrogação. Já a CEF alega ausência de conduta ilícita e ausência de dano moral indenizável.
Eventualmente, pugna pela redução do valor de dano moral arbitrado na sentença.

VOTO

Pois bem, acerca da matéria, observo que a Lei 10.260/2001, em seu artigo 6º -
B, § 3º, concede o benefício da carência estendida a médicos residentes que tenham
ingressado em programa credenciado de residência médica, nos seguintes termos:

 Art. 6º-B O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro
por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e
independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as
seguintes profissões: (Acrescentado pela Lei 12.202/2010)
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I - professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada de, no
mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e (Acrescentado pela Lei
12.202/2010)

II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada, com atuação em
áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como
prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento. (Acrescentado pela Lei
12.202/2010) § 1º (VETADO) (Acrescentado pela Lei 12.202/2010)

§ 2º O estudante que já estiver em efetivo exercício na rede pública de educação básica com
jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, por ocasião da matrícula no curso de
licenciatura, terá direito ao abatimento de que trata o caput desde o início do curso.
(Acrescentado pela Lei 12.202/2010)

§ 3º O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado
Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei nº 6.932, de 7
de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da
Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência
médica. (Acrescentado pela Lei 12.202/2010)

 Assim, é possível a extensão do período de carência aos médicos que
ingressarem no programa de Residência Médica devidamente credenciado junto ao Conselho
Nacional de Residência Médica, em especialidade prioritária em determinada região.

A concessão do benefício deve passar, também, por aprovação do Ministério da
Saúde e, preenchidos os critérios, o FNDE é instado a analisar o preenchimento dos requisitos
exigidos pelo Ministério da Educação, previstos na Portaria Normativa MEC n. 07/2013.
Dispõe referida Portaria:

 Art. 6º O período de carência estendido de que trata o § 3º do art. 6º-B da Lei nº 10.260, de
2001, será concedido a médico integrante de equipe prevista no inciso II do art. 2º desta
Portaria que vier a estar regularmente matriculado e frequentando programa de residência
médica:

I - credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica; e

II - em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde.

§ 1º Poderá solicitar o período de carência estendido o médico que não integre equipe prevista
na forma do inciso II do art. 2º, regularmente matriculado em residência médica que atenda às
condições previstas nos incisos I e II do caput, desde que o contrato não esteja na fase de
amortização do financiamento.

§ 2º O período de carência estendido deverá ser solicitado de acordo com o inciso II do art.
5º, observando as seguintes condições e prazos:

I - para o contrato que estiver na fase de carência do financiamento:

a) início: no mês em que se iniciar a residência médica;

b) término: no mês em que finalizar a residência médica ou a fase de carência do
financiamento, o que ocorrer por último;
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II - para o contrato que não contemplar a fase de carência:

a) início: no mês imediatamente seguinte ao término da fase de utilização do financiamento;

b) término: no mês em que finalizar o período da residência médica.

§ 3º O período de carência estendido não será considerado para fins de concessão do
abatimento e, enquanto vigente, o financiado ficará desobrigado do pagamento do
financiamento, não incidindo juros e encargos financeiros sobre o saldo devedor.

§ 4º Findo o período de carência estendido, caso o médico não esteja em efetivo exercício em
equipe prevista no inciso II do art. 2º, deverá retomar o pagamento do financiamento.

Verifica-se que o médico inscrito no programa de residência médica tem direito
à prorrogação do prazo de carência desde o início da residência até a conclusão do programa.

Compulsados os autos, observa-se que o autor comprovou que efetuou pedido
administrativo junto ao FNDE para prorrogação do aditamento (Evento1-OUT10,)
comprovou a pendência de apreciação administrativa por parte do FNDE (“situação-
Pendente” – com data em 14/12/2017) e, ainda, comprovou que desde out/2017, tenta efetuar
tal prorrogação via FIESMED, sem êxito, em virtude de problemas no sistema (email
relatando os problemas em evento1-OUT11), com resposta padrão do FNDE, sem responder
especificamente à demanda do autor.

Assim, as alegações do FNDE de ausência de pedido do autor não prosperam,
tendo em vista que os problemas no sistema FIES referente ao pedido de prorrogação de
contrato, relatados pelo autor na inicial, foram comprovados pela parte.

No mais, o documento do Evento 1, outros 7, comprova que o autor foi
aprovado no programa de residência médica em Neurocirurgia no Hospital Souza Aguiar
desde 03/03/2017, com término previsto para 30/03/2022, e por este motivo verifico que o
autor faz jus, a princípio, à prorrogação da carência durante todo o prazo de duração da
residência médica, nos termos do artigo 6º - B, § 3º, da Lei 10.260/2001. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.  FIES. CEF. FNDE. LEGITIMIDADE
PASSIVA RESIDÊNCIA MÉDICA. ESPECIALIDADE PRIORITÁRIA. BENEFÍCIO DE
AMPLIAÇÃO DA CARÊNCIA. Considerando a superveniência da Lei nº 12.202/2010, tanto o
FNDE como a CEF devem integrar o pólo passivo da ação. A residência médica em
especialidade eleita como prioritária pelo Ministério da Saúde, em observância à Portaria nº
1.377/GM/MS e Portaria Conjunta GM/MS nº 2/2011, confere ao médico residente
beneficiário do FIES a ampliação do período de carência. A inércia dos responsáveis pela
gestão do FIES em disponibilizar o meio adequado de solicitação da extensão do período de
carência pelo prazo da residência médica resulta na cobrança indevida das parcelas do
financiamento ao fim do prazo inicialmente previsto no contrato. (TRF4 5001391-
04.2016.4.04.7207, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA,
juntado aos autos em 16/02/2017)

Verifico também que os demais requisitos para a extensão na fase de carência do
contrato estão presentes, visto que a especialidade de residência médica cursada pelo
autor está entre as prioritárias do Sistema Único de Saúde, tratando-se, nesse caso, de direito
concedido aos médicos residentes pela legislação pertinente.
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Assim, presentes os requisitos, a concessão do requerimento é ato vinculado à
lei, sem margem de liberdade ao administrador, daí a desnecessidade de aguardar o ato do
Ministério da Saúde. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA.
ESPECIALIDADE PRIORITÁRIA. BENEFÍCIO DE AMPLIAÇÃO DA CARÊNCIA. A
residência médica em especialidade eleita como prioritária pelo Ministério da Saúde, em
observância à Portaria nº 1.377/GM/MS e Portaria Conjunta GM/MS nº 2/2011, confere ao
médico residente beneficiário do FIES a ampliação do período de carência. Precedentes.
(TRF4 5004678-59.2017.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE
PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 12/07/2018);

ADMINISTRATIVO. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. ESPECIALIDADE PRIORITÁRIA
DEFINIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BENEFÍCIO DE AMPLIAÇÃO DA CARÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A residência médica em especialidade eleita como
prioritária pelo Ministério da Saúde, em observância à Portaria nº 1.377/GM/MS e Portaria
Conjunta GM/MS nº 2/2011, confere ao médico residente beneficiário do FIES a ampliação
do período de carência. (TRF4, AC 5000177-59.2017.4.04.7201, TERCEIRA TURMA,
Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 27/06/2018).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que houve violação
aos direitos da personalidade da parte autora, tendo em vista que seu nome foi negativado
indevidamente em cadastros de restrição ao crédito. Por oportuno, observo que está
pacificado na jurisprudência que a responsabilidade civil do banco pelos danos causados em
virtude de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é objetiva, neste caso restando
configurado o dano moral in re ipsa, que é aquele que prescinde da comprovação de dor ou
humilhação. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM
CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "Nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re
ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2(...). (AgRg no AREsp
479175 MS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª T., DJe 26/05/2014)

Acerca da fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza
reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado
pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e
solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar
em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e
suportável".

Sendo assim, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando que a
indenização se por um lado não pode dar causa a enriquecimento ilícito da vítima, por outro
deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida,
convindo anotar desnecessidade de condenações em valores exarcebados e que no caso dos
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autos não há notícia de danos morais outros além daqueles intrínsecos ao fato, reduzo o valor
fixado na sentença ao patamar de R$ 5.000,00, montante que atente aos objetivos acima
delineados.

Sem custas. Condeno o FNDE ao pagamento da verba honorária que fixo em
10% sobre o valor da condenação. Sem condenação de verba honorária para a CEF, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Por estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso do FNDE e dar
parcial provimento ao recurso da CEF para reduzir a indenização por dano moral ao patamar
de R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000360355v4 e do código CRC 5f6c444a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5012167-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO SOARES ROSA NETO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária em
face do acórdão que negou provimento ao recurso do INSS e manteve a sentença que
concedeu o benefício de LOAS à parte autora.

Alega a embargante, em síntese, vício de omissão e contradição no acórdão,
visto que negou provimento ao recurso e condenou o INSS a pagar verba honorária sobre o
valor da causa, enquanto o correto, nos termos do art. 85 do CPC, seria o pagamento da verba
sobre o valor da condenação.

VOTO

Com razão a embargante. Com efeito, no caso dos autos, o recorrente vencido
deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/99,
que dispõe:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e
honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o
recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez
por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor
corrigido da causa."

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração e, tratando-se de mero
erro material do acórdão, deixo de dar vista à parte contrária e determino que conste no
dispositivo do voto-ementa embargado, quanto à fixação da verba honorária, o seguinte teor:

“Sem custas (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Condeno o INSS ao pagamento da
verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, nos termos
supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000381205v2 e do código CRC 26f3723d.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5016461-69.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO VICTOR DO NASCIMENTO COUTINHO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
(AUTOR)

RECORRIDO: FABIOLA DO NASCIMENTO (PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do
benefício assistencial de Amparo Social ao Deficiente (LOAS), a partir do requerimento
administrativo (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 28): julgou procedente o pleito para conceder o benefício de
amparo assistencial ao deficiente (NB 87/703.793.217-6), desde a data do requerimento
administrativo, em razão de ter sido verificada a existência de limitações de longo prazo que
impede a parte autora de se integrar plenamente na vida em sociedade, pois a doença é
incurável, e ainda pelo fato de não ter sido comprovada que a renda mensal bruta familiar,
dividida pelo número de seus integrantes, seja inferior a ¼ do salário mínimo.

Razões da parte recorrente, INSS (evento 38): diz, preliminarmente, que há
nulidade da sentença tendo em vista a falta de laudo social nos autos. No mérito, alega que a
perícia médica realizada no processo constatou que a limitação do autor não impede que ele
realize as atividades próprias de sua idade e que ao tempo da DER o pai do autor estava
empregado e que seu salário superava em muito R$ 2.000,00. Aduz que a situação de
hipossuficiência econômica não restou demonstrada. Requer a nulidade da sentença ou a sua
reforma para julgar improcedentes os pedidos; a restituição dos valores recebidos por força de
tutela antecipada e subsidiariamente, em caso de manutenção do benefício, que a DIB seja
reafirmada na data de citação da autarquia federal.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes
físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o
princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera
constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação
todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
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II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula
norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade
requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A
regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei
12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os
da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
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6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem
não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o §
3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo,
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470,
de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão
ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar
e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº
9.720, de 30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se
àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art.
20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de
deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois
anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.
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§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985,
concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de
permitir que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o
critério objetivo (renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO
DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O
Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia
de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família
(art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos
cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da
idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2.
o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de
deficiência mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à
miserabilidade, a situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao
benefício postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito
para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per capita não
supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente
declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob
exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de
outros parâmetros para a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
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Justiça e desta Corte Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à
correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. 7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o
disposto no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela,
tendo em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, preliminarmente, verifico que a nulidade alegada pela parte
recorrente foi sanada, visto que no processo administrativo anexado aos autos consta o
relatório social que demonstra a composição familiar, as condições de moradia e a renda
auferida pela família (evento 13, Laudo 1, fl.17) . Há ainda o extrato CNIS que informa o
último salário de contribuição da genitora da parte autora.

No mais, resta verificar se a parte possui ou não meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, bem como se pode ser considerada deficiente
ou com incapacidade de longa duração/prazo.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: trata-se de menor impúbere representado pela sua
genitora (evento 1, Petição Inicial 1);

b) idade atual: 13 anos (22/09/2006, evento 1, Cert. de Nascimento 1);

c) grau de escolaridade: 4º ano do ensino fundamental em escola da rede pública
(municipal) de ensino, onde é assistido por professor de educação especial.

d) laudos/exames médicos: particulares

* (evento 1, Laudo 11) 

- 20/06/2016 - Paulo Vitor do Nascimento Coutinho é portador de deficiência
intelectual (CID F 70). Apresenta deficit cognitivo e baixa habilidade para utilização de
recursos comunitários.

- 24/04/2018 - atesta que o paciente é portador de deficiência intelectual (CID F
70). É incapaz de expressar desejo próprio na área negocial e patrimonial.

Foi realizada perícia médica judicial em 31/01/2019, em que foi constatado o
déficit intelectual da parte autora (evento 14, Laudo 1), tendo o expert atestado que a criança
é portadora de retardo mental leve, em acompanhamento médico neuropediatra e que
há limitação que prejudica a convivência na sociedade em igualdade de condições com outros
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indivíduos da mesma faixa etária. Foi verificado que a parte necessita de acompanhamento
regular com médico neuropediatra e fonoaudiólogo, além do uso diário de medicações
controladas e que há a necessidade de supervisão constante por parte de um adulto
responsável, tendo em vista a pobreza do juízo crítico no sentido de expôr-se à situações de
risco ambiental, além de garantir a efetividade plena das atividades complexas de vida diária
(higienização/alimentação e afins). 

Em relação à deficiência, conforme o laudo médico pericial, verifica-se que a
inaptidão da parte autora é crônica e incurável, cujos primeiros sintomas foram observados no
início da vida escolar. Assim, restou comprovado  que trata-se de impedimento de longo
prazo com duração superior a 2 (dois) anos.

As condições sociais apuradas por meio do processo administrativo anexado aos
autos onde consta o relatório social realizado em 05/09/2018 (evento 13, Laudo 1) informa
que o grupo familiar é composto pela genitora, 28 anos, desempregada, e 02 irmãos com as
idades de 02 e 08 anos, ambos estudantes em escola em tempo integral. A genitora é gestante,
com previsão de parto para fevereiro de 2019. Os filhos não recebem pensão alimentícia de
nenhum dos pais. Residem em casa alugada (R$400,00), com 03 cômodos e banheiro,
construção de alvenaria, coberta com laje, piso de cerâmica, rebocada e pintada, com acesso
através de escadaria. O abastecimento de água tratada e energia elétrica são feitos através de
ligação irregular. Existe acesso à rede de esgoto e aos serviços de correios, transporte coletivo
público e coleta de lixo. Localiza-se no bairro Caratuira, Vitória/ES, região de moradia com
alto índice de violência urbana em razão do tráfico de drogas. A parte autora é beneficiária do
passe livre no acesso ao transporte público coletivo municipal. A família é beneficiária do
Programa Bolsa Família (R$426,00) e a avó materna é vizinha e colabora com a alimentação.

Pois bem, analisando todos os dados do processo, entendo que no caso
específico restou comprovado que a parte autora realmente padece de problemas de saúde que
prejudica a convivência na sociedade em igualdade de condições com outros indivíduos da
mesma faixa etária.

No sentido do exposto, trago à colação a Súmula 80 da TNU: “Nos pedidos de
benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para
adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na
participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação
social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida
no meio social pelo requerente.”

Assim, diante disso, restou comprovado o impedimento de longo prazo da parte
autora para o exercício de suas atividades e, por outro lado, também restou comprovado o
requisito da miserabilidade para a concessão do LOAS, tendo em vista que o laudo social do
processo administrativo do INSS de 05/09/2018 (evento 13, Laudo 1) demonstrou tratar-se de
família humilde, e que, conforme o extrato CNIS anexado aos autos (evento 11, Relação de
Salários de Contribuição 1), o último vínculo empregatício da genitora se deu no período
compreendido entre 06/08/2013 a 29/08/2013.
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Deste modo, estão presentes os requisitos para a concessão do amparo social,
descritos no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), motivo pelo qual
a parte autora faz jus ao benefício pleiteado, a partir do pedido administrativo, conforme
disposto na sentença a quo.

Ressalto ainda que a alegação da autarquia de que o genitor da parte autora
estava empregado e que auferia salário superior a R$ 2.000,00 ao tempo da DER não restou
comprovado nos autos, visto que o CNIS anexado (evento 11, Relação de Salários de
Contribuição 1) informa apenas o vínculo da genitora.

Por fim, mantenho a DIB conforme fixada na sentença, tendo em vista que o
laudo social foi realizado em 05/09/2018 e atestou a situação de vulnerabilidade da parte
autora e as condições sociais permaneceram inalteradas desde na DER.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos
da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000374690v16 e do código CRC ebfbf107.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5001142-49.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
assistencial de Amparo Social ao Idoso (LOAS), a partir do requerimento administrativo
(21/03/2013; evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 44): julgou procedente o pleito para conceder o benefício de
amparo assistencial ao idoso, com DIB em 21/03/2013, em razão de ter sido verificado o
preenchimento do requisito etário, bem como pelo fato de ter sido comprovada a
impossibilidade de prover a sua própria manutenção. Determinou que a atualização monetária
deverá observar a regra veiculada pelo art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação
determinada pela Lei n. 11.960/09 e os juros  de mora desde a citação, nos termos do Manual
(do CJF) de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

Razões da parte recorrente, INSS (evento 51): diz que a DIB do benefício de
prestação continuada deverá ser a partir da citação, e não desde a DER, conforme decisão do
STF no RE 567985 que  declara a inconstitucionalidade da matéria atinente à renda por
cabeça. Requer ainda a reforma dos consectários para que seja determinada a aplicação da lei
n.11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária
(TR + 0,5% ao mês).

VOTO

Na época do requerimento administrativo (21/03/2013), a parte autora
não contribuía para o RGPS. O último vínculo previdenciário junto ao RGPS do seu
cônjuge se deu no período entre 20/03/2008 a 18/07/2011, como rural (evento 1, Processo
Administrativo 6, fl.12). A demandante informou no laudo social que exerce atividades no
lar, não havendo portanto, qualquer comprovação de renda recebida.

Observo que, conforme o laudo social (evento 31), estamos diante de dois
idosos, com 70 e 71 anos, que residem em imóvel cedido com dois netos menores de idade,
sendo certo que não auferem qualquer renda direta além da aposentadoria do esposo da parte
autora no valor de R$ 998,00, sendo informado que ele trabalha como diarista quando
consegue serviço, ou seja, eventualmente. 

Noutro ponto, a ajuda financeira dos filhos que possuem núcleo familiar
distinto, até poderia ser considerada/incluída para fins de aferição, mas isso somente quando
houver renda excedente, o que não restou comprovado nos autos.  
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Portanto, o que se tem é que se trata de uma família de renda baixa, ao passo
que não possuem bens móveis ou imóveis extravagantes, tampouco a renda dos filhos
não pode ser considerada a fim de auxiliar os pais (parte autora).  

Assim sendo, pela análise dos autos, verifico que a demandante não possui
condições de manter-se a si mesmo ou ser mantida por sua família dignamente, razão pela
qual o benefício assistencial é devido, já que a aferição que ora se faz é pela presença de
miserabilidade ou mesmo vulnerabilidade social.

Desta forma, concluo que os requisitos do amparo social ao idoso, estavam
presentes à época do requerimento administrativo, motivo pelo qual a parte autora faz jus à
concessão do benefício pleiteado, com DIB na data da DER.

Recorreu o INSS pretendendo a reforma dos consectários, sob o fundamento de
que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF pelo E.
STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009.

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo
1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
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oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000371727v14 e do código CRC 6d8a4b1f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5001149-38.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: KEMELY PINTO ANDRADE RAMOS (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: GAEL DAVI ANDRADE RAMOS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do
benefício assistencial de Amparo Social ao Deficiente (LOAS), a partir do requerimento
administrativo, em 26/04/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 23): julgou parcialmente procedente o pleito para conceder o
benefício de amparo assistencial ao deficiente, com DIB e DIP fixadas na data da sentença,
em razão de ter sido verificada a existência deficiência grave desde o nascimento, bem como
pela análise da renda familiar e das condições sociais em que vive a parte autora, tendo sido
comprovada situação de desamparo social e material.

Razões da parte recorrente, INSS (evento 45): diz, no mérito, que a situação
de hipossuficiência econômica não restou demonstrada, pois a renda per capita é superior ao
limite de ¼ do salário mínimo e a residência da parte é simples, mas em boas
condições, proporcionado viver com dignidade. Aduz que não há comprovantes de despesas
com alimentação e medicamentos e que o valor gasto com plano de saúde deve ser excluído
das despesas familiares. Requer a reforma da sentença e a restituição dos valores recebidos
por força de tutela antecipada.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes
físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o
princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera
constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação
todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
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IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula
norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade
requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A
regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei
12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os
da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
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§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem
não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o §
3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo,
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470,
de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão
ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar
e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº
9.720, de 30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se
àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art.
20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de
deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois
anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
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II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985,
concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de
permitir que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o
critério objetivo (renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO
DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O
Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia
de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família
(art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos
cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da
idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2.
o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de
deficiência mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à
miserabilidade, a situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao
benefício postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito
para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per capita não
supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente
declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob
exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de
outros parâmetros para a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à
correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do
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período. 7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o
disposto no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela,
tendo em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

Resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: menor impúbere  (evento 1, Petição Inicial 1);

b) idade atual: 2 anos (19/07/2017, evento 1, anexo 2);

c) laudos/exames médicos: particulares

(evento 1, Anexo 3) 

* 12/04/2018 - atesta grave comprometimento congênito;

* 17/04/2018 - atesta a doença;

* 22/12/2017 - atesta a doença;

* 12/06/2018 - atesta a doença;

* 27/07/2018 - Laudo médico da Apae - atesta a doença.

(evento 29, Laudo 2)

* 26/10/2018 - Laudo médico da Apae - atesta a doença;

* sem data - laudo da UTI pediátrica - atesta a doença.

Foi realizada perícia médica judicial em 15/01/2019, em que foi constatada a
deficiência grave da parte autora, desde o nascimento (evento 29, Laudo 1), tendo
o expert atestado o seguinte:  "Não houve melhora ou agravamento e há atraso importante do
desenvolvimento global. Criança com 1 ano e 6 meses e não senta, não interage, não se
alimenta a não ser por meio de sonda gastroenteral, não balbucia nenhuma palavra,
hipotônica, não segura objetos epilética". O perito afirmou que não há previsão de
recuperação e que há atraso grave em relação a outras crianças da mesma faixa etária e sem
acometimento neurológico. O perito afirmou ainda: "Trata-se de criança com acometimento
de mental e em diversos outros sistemas, órgãos e sentidos e que demanda atenção integral
da família, inúmeras consultas com diversos especialistas das mais variadas áreas, faz uso de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 469



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 289/420

5001149-38.2018.4.02.5006 500000380560 .V13 JES10867© JES10867

diversas medicações e de alimentação especial, nem toda medicação que está em uso é
fornecida pelo SUS e com certeza o gasto mensal familiar é muito elevado para lhe fornecer
o mínimo necessário. Família comprovou que se dedica e busca o melhor para a criança".

Em relação à deficiência, verifica-se que a inaptidão da parte autora teve início
desde o nascimento, conforme os laudos médicos particulares e o laudo médico pericial.
Assim, restou comprovado  que trata-se de impedimento de longo prazo com duração
superior a 2 (dois) anos.

As condições sociais apuradas por meio de mandado de verificação cumprido
em 07/02/2019 (evento 46, Certidão 1), contendo fotos da casa da parte autora, informa que o
núcleo familiar é composto pelo demandante, o genitor, a genitora e uma irmã.  Descreve que
o imóvel é de propriedade da mãe do genitor, a qual permite que a família resida no local na
condição de pagar a conta de água e a conta do provedor de internet da avó também, visto que
mora no pavimento superior. Trata-se de uma residência bastante simples, apresentando muito
mofo e infiltração nas paredes. No local, há fornecimento de luz, rede de água e esgoto. Na
cozinha, há um armário embutido, com uma pequena mesa e duas cadeiras. Na sala, há uma
cama de solteiro, um móvel tipo escrivaninha, um computador antigo e uma televisão de 32’.
Em um quarto, há uma cama de casal e no outro, uma cama de casal, um roupeiro, uma
sapateira pequena e um ventilador. No terceiro quarto, há apenas um armário de seis portas
pequenas. O filho do casal, Gael, portador de necessidades especiais dorme e passa a maior
parte do dia em uma cadeira de balanço pequena.

No auto de verificação consta que, no contracheque do genitor há descontos do
INSS no valor de R$ 127,60; vale-transporte: R$ 95,70; vale-alimentação: R$20,00;
contribuição assistência: R$ 31,90; plano odontológico: R$ 06,93; plano de saúde para os
dependentes (filhos): R$ 151,40. As outras despesas mensais são as seguintes: Água: R$
150,00 a 200,00; Energia: R$ 200,00; Internet: R$ 60,00; Fraldas: R$ 80,00; Alimentação: R$
450,00. Remédios para o filho Gael: Ranitidina; bromoprida; domperidona; vitamina D;
suplemento de ferro; valproato de sódio, que totaliza R$ 150,00 ao mês. Os vestuários das
crianças são geralmente doados pelos membros da família, amigos e vizinhos, pois não há
condições financeiras para comprar roupas para as crianças.

Pois bem, analisando todos os dados do processo, entendo que no caso
específico restou comprovado que a parte autora realmente padece de problemas de saúde que
a tornam incapacitada, estando em situação de vulnerabilidade social. 

No sentido do exposto, trago à colação a Súmula 80 da TNU: “Nos pedidos de
benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para
adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na
participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação
social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida
no meio social pelo requerente.”

Assim, diante disso, restou comprovado o impedimento de longo prazo da parte
e, também restou demonstrado o requisito da miserabilidade para a concessão do LOAS,
tendo em vista que o laudo social, o laudo pericial e as fotos anexadas retratam tratar-se de
família com diversas limitações econômicas.
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Deste modo, estão presentes os requisitos para a concessão do amparo social,
descritos no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), motivo pelo qual
a parte autora faz jus ao benefício pleiteado, conforme disposto na sentença a quo.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos
da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000380560v13 e do código CRC cab697bb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5000409-80.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DO CARMO DE SOUZA COURA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, Davi da Silva Coura,
representado por sua avó materna, Maria do Carmo de Souza Coura, em face da
sentença que que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de
carência de interesse processual. Fundamentou o juízo a quo que os menores sob guarda não
constarem no rol do art. 16 da Lei 8.213/91 como dependentes do segurado e que eventual
análise de dependência econômica deve ser realizada na época do óbito, de forma que não é
possível a declaração de dependência econômica para fins de pensão por morte, sem ter
ocorrido o evento morte do segurado.

A presente ação tem por objetivo a declaração de dependência econômica da
parte autora em relação a sua avó, de forma a assegurar o direito de receber pensão por morte
quando a avó vier a falecer.

Alega a representante da parte recorrente que mantém todas as despesas com a
criança e que com o falecimento da mãe do menor, em 2014, a criança passou a
ser dependente emocionalmente e economicamente de sua avó. Informa que em 10/03/2015
lhe foi concedido o termo de guarda e responsabilidade do menor, pelo que requer a
declaração de dependência econômica da criança em relação a sua avó, a fim de ser
futuro beneficiário de sua aposentadoria quando da  morte.

VOTO

Inicialmente, destaco que este juízo não desconhece a existência de
discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o reconhecimento do menor sob guarda como
dependente do segurado do INSS, para fins de concessão de pensão por morte.

Por oportuno, destaco que em 2018 o Superior Tribunal de Justiça, quado do
julgamento do REsp 1411258, e fixou o tema n.732, nos seguintes termos:

"O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu
mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto
da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à
vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na lei 9.528/97. Funda-se
essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente
(8.069/90), frente à legislação previdenciária".
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Contudo, no caso específico dos autos, não há interesse da parte autora no
pedido formulado, tendo em vista que o reconhecimento da dependência econômica do
menor, nos termos do art. 16 da Lei 8.213/91, deve ser aferida no caso concreto e somente
após a morte do segurado, pois as regras aplicáveis dizem respeito à concessão do benefício
de pensão por morte, que obviamente, pressupõe a morte daquele provém as necessidades do
menor. 

No caso, não houve morte do segurado do INSS,  motivo pelo qual não há
interesse processual da parte autora. A propósito do tema, trago à colação, por oportuno,
lições do processualista Humberto Theodoro Junior sobre o tema:

"O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através
do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse
processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para
evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-
se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do
processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto. Essa
necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob
pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma
pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares).” (Código de Processo Civil Comentado,
v. I, p.318)."

Assim, concluo que a análise de dependência econômica deve ser realizada na
época do óbito da avó da parte autora, não sendo possível declará-la no atual momento,
convindo mencionar, ainda, que pode ocorrer a modificação das circunstâncias fáticas no
decurso do tempo.

Destarte, concluo pela ausência de interesse processual para a declaração de
dependência econômica da parte autora para fins de concessão de pensão por morte, motivo
pelo qual mantenho a sentença a quo de extinção do processo sem resolução do mérito.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do §3º, art.
98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça. deferida na sentença.

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supra. 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000376870v20 e do código CRC ddfb5239.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:46
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RECURSO CÍVEL Nº 0039100-41.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIO MARTINS DO CARMO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de trabalho exercido sob
condições especiais para a obtenção de benefício previdenciário. A sentença declarou, como
tempo especial, o período de 11/02/2004 a 11/10/2016, deixou de declarar como tempo
especial os períodos de 01/11/1994 a 08/02/1998 e de 09/02/1998 a 10/02/2004. Em suas
razões, o autor alega que, no período de 01/11/1994 a 08/02/1998, trabalhou exposto a
cimento e a ruído, e que, no período de 09/02/1998 a 10/02/2004, trabalhou exposto a vapores
de tinta e a radiação não ionizante. Ao final, pede o reconhecimento desses períodos como
tempo especial e, após a sua conversão em comum, a concessão da aposentadoria por tempo
de contribuição.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado interposto pelo autor.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
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exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.

4. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o
segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

5. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995 a
05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

6. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

7. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto. 

8. O PPP juntado no evento 19, PPP4, fls. 01-05, registra que o autor trabalhou
para o Município de Colatina nos períodos de 04.11.1994 a 08.02.1998 e de 09.02.1998 a
10.02.2004.

9. No período de 04.11.1994 a 08.02.1998, exerceu a função de ajudante de
serviço público e tinha por atribuições construir muros de arrimo, escadarias, canaletas;
atividades de escavação manual, confecção de argamassa de concreto, construção de galerias
de águas pluviais, bocas de lobo, trincheiras, serviços de limpeza interna e externa nas
proximidades das galerias. Ao exercer essas atribuições, o PPP informa que o autor esteve
exposto ao agente físico ruído, na intensidade de 85,7 dB, e ao agente químico cimento. No
julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de tolerância
para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80
dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em
diante. A intensidade de ruído a que o autor esteve exposto, de 85,7 dB excedeu o limite de
tolerância apenas de 04.11.1994 a 05.03.1997. Mesmo assim, importa dizer que o PPP goza
de presunção de veracidade relativa, que pode ser infirmada por indícios objetivos de
imprecisão nos assentos nele contidos. Embora o PPP registre exposição a ruído acima do
limite de tolerância, a descrição das atribuições do autor, que revela um elenco variado de
atividades díspares (ora construção, às vezes escavação e outras vezes limpeza), não permite
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concluir que ele se expunha, de forma habitual e permanente, ao agente ruído nos termos
indicados no PPP. A descrição das atividades do autor sugere mudanças contínuas de
ambiente de trabalho, o que tornaria a precisa medição do ruído uma tarefa, no mínimo,
intrincada. Talvez não tenha sido por outro motivo que o laudo juntado no evento 19, OUT3,
fl. 03, registre que a medição, na qual o autor fundamenta o pedido, foi feita por 26 minutos,
no dia 25.04.2000, na fábrica de manilhas, e apenas em relação à atividade de preparação de
massa de concreto na betoneira. Isso demonstra um diminuto recorte da realidade - somente
uma atividade avaliada e por ínfima duração -, do qual não se podem extrair conclusões que
abranjam um período de 3 anos, 3 meses e 5 dias (de 04.11.1994 a 08.02.1998). Quanto à
exposição a cimento, a TNU já sumulou o entendimento, no Enunciado n. 71, de que o mero
contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins
previdenciários. Além disso, deve ser mencionado que no julgamento do Pedilef n.
200772950018893, a TNU afirmou, como fundamento da decisão, que os álcalis cáusticos
são agentes químicos presentes em baixíssima quantidade no cimento, de forma que o simples
manuseio do cimento não implica, necessariamente, a exposição ao agente químico. Deve ser
mantido, portanto, o capítulo da sentença que não declarou a especialidade do período de
04.11.1994 a 08.02.1998.

10. No período de 09.02.1998 a 10.02.2004, o autor também exerceu a função
de ajudante de serviço público e tinha por atribuições construir e reformar creches e diversos
setores da Semed, realizar serviços no setor de pintura, executando pinturas em paredes e
tetos, utilizando tinta à base de água (PVA); aplicar textura, emassar com massa corrida,
barramento em paredes, pinturas e portas, janelas e grades e gradil/corrimão de proteção,
utilizando tinta a óleo (thinner, água raz), recuperação de arquivo de aço com pintura a jato e
reformas de quadros escolares. Ao exercer essas atribuições, o PPP informa que o autor
esteve exposto ao agente físico radiação não ionizante e ao agente químico vapores de tinta,
sendo a concentração, nesse último caso (agente químico), abaixo do limite de tolerância.
Com relação à exposição a radiação não ionizante (luz natural), a TNU entende que, após a
edição do Decreto n. 2.172/1997, passou a ser possível o reconhecimento das condições
especiais do trabalho exercido sob exposição do calor proveniente de fontes naturais, desde
que de forma habitual e permanente, e comprovada a superação dos patamares estabelecidos
no Anexo III da NR-15 do MTE, calculado o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo
(IBUTG) de acordo com a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar (Pedilef
n. 05012181320154058307). Contudo, o PPP afirma existir somente habitualidade na
exposição à luz natural e não discrimina método condizente com o fixado pela TNU. Dessa
forma, não restou comprovada a exposição a radiação não ionizante (luz solar) acima dos
limites de tolerância. No que diz respeito ao agente químico vapores de tinta, o próprio PPP
afirma que a exposição não se deu em patamar superior ao limite de tolerância. Dessa forma,
também deve ser mantido o capítulo da sentença que não declarou a especialidade do período
de 09.02.1998 a 10.02.2004.

11. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55,
caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em
razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

12. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do autor.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 472



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 296/420

0039100-41.2017.4.02.5054 500000354743 .V5 JES10745© JES7058

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000354743v5 e do código CRC b29d77ce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:45
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RECURSO CÍVEL Nº 0000400-65.2018.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAQUIM OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra o capítulo da
sentença que declarou como tempo especial o período de 01.01.1998 a 08.12.2016, em que o
autor trabalhou como vigilante. Em suas razões, alega que, após 05.04.1997, data de edição
do Decreto n. 2.172/1997, não é mais possível declarar a especialidade do trabalho do
vigilante, ainda que, no exercício de sua função, ele porte arma de fogo.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial mesmo após 05.03.1997,
independentemente de uso de arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente.
Confira-se: 

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está
excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art.
57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado
que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua
integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim,
o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja
mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
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atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original) 

4. No caso dos autos, conforme consignado na sentença, o PPP emitido pela
VSG - Vigilância e Segurança em Geral Ltda. (evento 1, OUT5, fls. 13-14) registra que, no
período de 01.01.1998 a 08.12.2016, o autor trabalhou como vigilante fazendo uso de arma
de fogo. Dessa forma, verifica-se que restou evidenciada a sua exposição a atividade nociva
de forma habitual e permanente.

5. Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 55, caput,
da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 

6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000364210v2 e do código CRC da740401.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:44
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RECURSO CÍVEL Nº 5000820-92.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE HENRIQUE BOLZAN PRADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de revisão de RMI de aposentadoria por tempo de contribuição
formulado com o objetivo de que seja substituída, na apuração do fator previdenciário, a
média nacional única, calculada pelo IBGE e utilizada para obter a expectativa de sobrevida
do segurado, pela expectativa de sobrevida masculina, somente. Em suas razões, o autor alega
que a utilização da média nacional única de expectativa de vida, em vez de se aplicar
especificamente a média masculina para os segurados do sexo masculino, viola o princípio da
isonomia, porque as seguradas têm maior expectativa de sobrevida, o que resultaria em um
fator previdenciário menos benéfico para os segurados do sexo masculino.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado interposto pelo autor.

VOTO

3. A sentença julgou o pedido improcedente nos seguintes termos:

[...]

O art. 201, § 7º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº
20/1998, assegura a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social,
“nos termos da lei”. Assim, a concessão de aposentadoria é matéria que deve ser objeto de lei
formal, editada pelo Poder Legislativo com observância do procedimento previsto
constitucionalmente.

A Lei nº 8.213/1991, que rege a concessão dos benefícios previdenciários, no § 8º do art. 29 da
Lei nº 8.213/91, acrescentado pela Lei nº 9.876/99, determinou a aplicação do fator
previdenciário na definição do salário de benefício, valor básico utilizado para o cálculo da
renda mensal inicial dos benefícios previdenciários de prestação continuada. Para maior
clareza, confira-se a redação dada ao referido art. 29 pela Lei nº 9.876/99: 

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética
simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o
período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;
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- para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento
de todo o período contributivo. (...)

§ 7º O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida
e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do Anexo
desta Lei.

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da
aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, considerando-se a média
nacional única para ambos os sexos.

§ 9º Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado
serão adicionados:

I - cinco anos, quando se tratar de mulher;

II - cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio;

III - dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.”
(destaquei)        

Verifica-se que o parágrafo oitavo é claro ao afirmar que deverá ser considerada a expectativa
de vida média, nacional, para AMBOS OS SEXOS.

Deflui da nova redação do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 que o legislador ordinário procurou
evitar qualquer discriminação de gênero.

No entanto, segundo a argumentação do demandante, se a expectativa média de vida de ambos
os sexos é maior do que a expectativa de vida do homem e se, para o segurado homem, a
utilização da expectativa de vida média resulta numa renda mensal inicial inferior àquela que
seria obtida com a utilização da expectativa de vida masculina, é imperioso concluir que o
novo dispositivo legal contém um critério de cálculo de aposentadoria que prejudica o
segurado homem e favorece a segurada mulher, ou seja, dá tratamento igual a desiguais,
afrontando, assim, o princípio constitucional da isonomia.

Entretanto, a instituição do fator previdenciário, bem como os critérios analisados para seu
cálculo, na forma prevista na Lei nº 9.876/99, não padece de vício de inconstitucionalidade,
adequando-se, pois, à premissa da necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e
atuarial do RGPS.

A jurisprudência também é uníssona quanto à legalidade da norma, não havendo ofensa à
CF:                

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. TÁBUA
COMPLETA DE MORTALIDADE DO IBGE. EXPECTATIVA MÉDIA DE SOBREVIDA
ÚNICA PARA AMBOS OS SEXOS. ART. 29, § 8º, DA LEI Nº 8.213/91.
CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO LIMITADOR DOS SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
A pretensão manifestada nesta ação desdobra-se nos seguintes pedidos, em suma: a)
reconhecimento da inconstitucionalidade do fator previdenciário, com o recálculo da RMI da
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aposentadoria por tempo de contribuição sem a aplicação do mesmo; b) recálculo da RMI,
incluindo-se "todos os salários de contribuição que serviram de base para o recolhimento da
contribuição social, mediante o afastamento dos critérios ou requisitos para preservar o
equilíbrio financeiro e atuarial da renda mensal" (afastando-se, portanto, a "escolha dos
maiores salários" e a limitação dos salários de contribuição ao teto previdenciário). 2 - As
regras para o cálculo do salário de benefício são aquelas estabelecidas na legislação vigente à
época da concessão do provento almejado. 3 - A incidência do fator previdenciário no cálculo
do salário-de-benefício das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição foi
introduzida pela Lei nº 9.876/99, diploma legal que deu nova redação ao art. 29, I, da Lei nº
8.213/91. 4 - A constitucionalidade do fator previdenciário já fora assentada pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Medidas Cautelares em Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2110/DF e 2111/DF. 5 - É legítima, no cálculo do fator
previdenciário, a obtenção da expectativa de sobrevida a partir da média nacional única para
ambos os sexos, extraída da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE.
Precedentes desta Turma. 6 - Portanto, a renda mensal inicial da aposentadoria da autora foi
adequadamente apurada pelo INSS, porque de acordo com as regras da Lei nº 9.876/99,
diploma legal que prevê a incidência do fator previdenciário no cálculo do salário-de-
benefício, considerada a expectativa de sobrevida a partir da média nacional única para
ambos os sexos, extraída da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE. 7 - No
tocante ao pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício, afastando-se o critério de
"escolha dos maiores salários" e com a exclusão do limitador dos salários de contribuição,
também não assiste razão à parte autora. 8 - Os salários de contribuição considerados no
período básico de cálculo devem observar o quanto disposto no art. 29, da Lei n. 8.213/91,
inclusive no que diz respeito ao teto previsto em lei. 9 - Se o segurado recolhe contribuição
utilizando-se de valor superior ao teto contributivo, o faz por sua conta de risco, não podendo
esperar igual contrapartida por ocasião do cálculo do salário de benefício. 10 - Havendo
limite máximo para o valor do salário sobre o qual a contribuição incidiu, não há como
cogitar a possibilidade de se reclamar valor de benefício superior a esse limite, sob pena de
quebra do vínculo havido entre o valor das contribuições recolhidas e o valor do benefício. 11
- Não há incompatibilidade entre as normas dos arts. 29, § 2º e 33, da Lei nº 8.213/91 com o
seu art. 136, que trata de questão diversa, relacionada à legislação previdenciária anterior.
Precedente do STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva. 12 - De rigor,
portanto, a improcedência do pedido de revisão sob tal aspecto, o que leva, necessariamente, à
conclusão de que também não merecem prosperar os argumentos da parte autora no sentido
da imprescindibilidade do retorno dos autos à Contadoria Judicial, para novo cálculo do
benefício. Isso porque o cálculo pretendido pressupõe a exclusão do limitador do salário de
contribuição, o que não se mostra viável, nos termos da fundamentação supra. 13 - Apelação
da parte autora desprovida. Sentença mantida.

(TRF-3 - ApCiv: 00098004220094036103 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
CARLOS DELGADO, Data de Julgamento: 27/05/2019, SÉTIMA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/06/2019) 

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RMI.
LEI Nº 9.876/99. APLICAÇÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXPECTATIVA DE
SOBREVIDA DO SEGURADO. TÁBUA COMPLETA DE MORTALIDADE CONSTRUÍDA
PELO IBGE, COM BASE NA MÉDIA NACIONAL ÚNICA PARA AMBOS OS SEXOS.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não ocorrência de decadência do direito de se postular a
revisão da RMI do benefício, uma vez que não transcorreu o decênio decadencial entre a data
da concessão da aposentadoria e o ajuizamento desta ação. 2. Prescrição das parcelas
anteriores ao lustro que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula
85 do STJ, em caso de procedência do pedido. 3. A Lei nº 9.876/99 atribuiu nova redação ao
art. 29 da Lei nº 8.213/91 e instituiu o fator previdenciário, estabelecendo que "a expectativa
de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa
de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos." (§ 7º do art. 29) 4. A
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escolha do critério da média nacional única para ambos os sexos, para efeito de cálculo da
expectativa de sobrevida, não foi fruto de simples arbítrio do legislador, mas de discussões e
estudos atuariais sobre o assunto, não cabendo ao Judiciário substituí-lo por outro que se
afigure mais adequado. 5. A instituição do fator previdenciário, na forma prevista na Lei nº
9.876/99, não padece de vício de inconstitucionalidade, adequando-se, pois, à premissa da
necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS. Precedentes do STF:
ADIN nº 2111/DF. 6. A renda mensal inicial da aposentadoria da parte autora foi
adequadamente apurada pelo INSS de acordo com as regras da Lei nº 9.876/99, diploma legal
que prevê a incidência do fator previdenciário no cálculo do salário-de-benefício, considerada
a expectativa de sobrevida a partir da média nacional única para ambos os sexos, extraída da
tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE. 7. Mantidos os honorários
sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os em 2% (dois por cento), a teor do
disposto no art. 85, § 11 do CPC, ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a situação
de pobreza da parte autora pelo prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 8.
Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00180399820184019199, Relator: DESEMBARGADOR
FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
04/12/2018) 

Os critérios de apuração da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários consistem em
matéria sujeita ao princípio da estrita reserva legal, não cabendo ao Poder Judiciário –
principalmente em demandas em que se almeja a majoração de tais benefícios, a qual depende
da correspondente fonte de custeio, ex vi do art. 195, § 5º, da CF/1988 – atuar como legislador
positivo, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.

Portanto, no caso, em face do princípio da separação de poderes, não pode o Judiciário criar
uma norma distinta da elaborada pelo Legislativo, ou seja, não pode determinar que o fator
previdenciário, utilizado no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria da parte autora,
seja apurado com a consideração da expectativa de sobrevida masculina, e não da expectativa
de sobrevida média de ambos os sexos, conforme previsto na lei. 

DISPOSITIVO:

ISTO POSTO, com fulcro nas considerações acima, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do
CPC.

4. A sentença enfrentou todas as questões jurídicas apresentadas pelas partes e
concluiu que o legislador ordinário, autorizado pela Constituição Federal, instituiu critérios
plausíveis que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação
dos poderes, alterar.

5. Como o autor, em suas razões recursais, não apresentou elementos capazes de
justificar a reforma da decisão, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do autor.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000368628v2 e do código CRC a65b7a0a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5001939-25.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RENILDA FREITAS DE LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por RENILDA FREITAS DE LIMA em face da CEF
visando o pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada
utilização fraudulenta de cartão de crédito. A autora alega que teve o cartão furtado e que
foram efetuadas 3 compras no comércio com a utilização de seu cartão, sendo que a narrativa
detalhada dos fatos alegados encontra-se na inicial do Evento 1.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que “as
transações efetuadas se deram por culpa da parte autora, uma vez que a guarda do cartão
magnético, assim como o cuidado com o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva
do consumidor”.

Recorreu a parte autora requerendo o julgamento de procedência do pedido,
aduzindo aplicabilidade das normas do CDC, afirma que fez a solicitação de cancelamento do
cartão de crédito logo após o furto do cartão, entretanto, que tal providência não obstou a
utilização fraudulenta do mesmo.

VOTO

Ao início, observo que a controvérsia dos autos cinge-se à existência ou não de
responsabilidade da CEF perante a parte autora. Acerca da matéria, assevero que as
instituições financeiras se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor,
conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, inclusive sumulado pelo E. STJ em
09/09/2004: "Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras". Por sua vez, o art. 14 do CDC, dispondo sobre a responsabilidade pelo fato do
serviço, prevê a responsabilidade objetiva a ser aplicada à instituição bancária, no caso de
serviço prestado de forma defeituosa e quando a falha acarretar dano ao consumidor direto.

Por oportuno, segundo Maria Helena Diniz, a responsabilidade objetiva é aquela
"fundada no risco, sendo irrelevante a conduta culposa ou dolosa do causador do dano, uma
vez que bastará a existência do nexo causal entre o prejuízo sofrido pela vitima e a ação do
agente para que surja o dever de indenizar." (Dicionário Jurídico. 3 edição. São Paulo.
Saraiva, 2005). E ainda, a respeito da aplicação da responsabilidade objetiva às instituições
bancárias, o E. STJ já se manifestou diversas vezes, como no REsp 1199782/PR, DJe
12/09/2011.
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No caso dos autos, alega a autora, em síntese, que no mesmo dia que constatou
o furto de sua carteira com o cartão de crédito solicitou o bloqueio do cartão, entretanto, tal
providência não impediu estelionatários de utilizarem seu cartão em compras fraudulentas.
Afirma que na fatura do cartão não constam os horários das compras realizadas, apenas que
foram realizadas no mesmo dia do furto, afirmando ainda que a decisão do juízo a quo se
fundamentou em extrato elaborado exclusivamente pela parte ré, contendo os horários das
compras.

A CEF, por sua vez, afirma que as compras foram efetuadas com o cartão
magnético e senha pessoal da autora, portanto, não havendo que se falar em responsabilidade
civil do banco.

Pois bem, diante de todo o exposto, entendo que decisão da causa deve passar,
portanto, pela aferição do conjunto de elementos que apontem, com maior segurança, para a
veracidade de uma ou de outra versão. Isso porque, a atribuição, pura e simples do ônus da
prova a uma das partes não resolve satisfatoriamente a questão. Afirmar que a autora deveria
comprovar a existência de falha no sistema significaria exigir dela prova impossível de ser
produzida; e o mesmo pode ser dito em relação a cobrar da ré prova de que as transações
bancárias foram efetuadas pessoalmente pela autora ou por alguém a mando desta.

Sendo assim, diante da análise do caso concreto, observo que os dados do
processo apontam para a veracidade das alegações aduzidas na inicial. Com efeito, destaco
que a autora tomou todas as precauções comuns e necessárias para o caso de vítimas de furto
de cartão de crédito, visto que solicitou o bloqueio do mesmo imediatamente à ciência do
furto, registrou Boletim de Ocorrência e contestou administrativamente as operações não
reconhecidas

Outro fato que chama a atenção do juízo é que, de acordo com o documento
juntado no Evento 1, Comprovante 10, a fatura total do cartão referente ao mês anterior ao
furto, ou seja, de 10/2018, foi de R$ 341,00, enquanto que no mês de 11/2018 somente as
compras “fraudulentas” totalizaram o valor de R$ 1.350,24, enquanto que as compras
reconhecidas totalizaram pela autora totalizaram R$ 369,00.

Tais dados demonstram um desvio do uso comum do cartão de crédito pela
parte, convindo mencionar ainda que, de acordo com consulta no Sistema Plenus, verificou-se
que a autora é aposentada e recebe o valor referente a um salário mínimo, acrescido de
pensão por morte.

Diante de todo o exposto, verifico que não avultam motivos de descrédito da
versão apresentada pela parte autora, assim cabendo à CEF fazer a prova, mas nenhum
elemento, contudo, foi produzido nos autos de modo a demonstrar que a cobrança tenha sido
feita de forma regular, desta forma, patenteando-se a responsabilidade do banco pela
cobrança, que como indevidas se reconhece. Por oportuno, espera-se que a instituição
financeira tenha toda a cautela necessária de um prestador de serviços de grande porte quando
da fiscalização e uso do cartão de crédito, pois possui o aparato de tecnologia capaz de
conferir segurança aos seus clientes, sendo que a inobservância de tal norma pode ser
caracterizada como falha na prestação do serviço, que pode gerar danos ao consumidor.
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Quanto a pretendida indenização por dano moral, entendo que a cobrança
indevida em fatura de cartão de crédito gera o direito à indenização extrapatrimonial, nos
termos da jurisprudência do E. STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. O valor arbitrado a
título de indenização a título de danos morais não se revela irrisório ou desproporcional às
peculiaridades da espécie, não justificando a excepcional intervenção desta Corte para rever
o quantum indenizatório. Recurso especial não conhecido. (RESP 577743, Relator(a) CESAR
ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, Data 17/02/2004)

Acerca da fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza
reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado
pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e
solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar
em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e
suportável".

Isto estabelecido, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando o
descabimento de condenação em valores apenas simbólicos, já que a indenização deve servir
também a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, e
que por outro lado deve-se evitar o enriquecimento ilícito da vítima, convindo anotar que no
caso específico dos autos não há notícia de danos morais outros além daqueles intrínsecos ao
fato, arbitro a indenização em dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar
que atende aos objetivos acima delineados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Por estes fundamentos, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora para julgar procedente a ação e declarar inexistente os débitos contestados na inicial,
bem como condenar a CAIXA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), atualizados com juros desde a citação e correção monetária desde o
arbitramento, tudo nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.  

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000356908v3 e do código CRC 0fb14525.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5000096-88.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: TARCISIO ANTONIO FADINI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante possui aposentadoria por tempo
de contribuição desde 10/11/1995 e pretende o cancelamento do atual benefício para posterior
reconhecimento de novo período contribuição (de 11/11/1995 a 12/09/2018) e assim
concessão de aposentadoria por idade, com salário de benefício calculado apenas com base
nas contribuições sociais vertidas em data posterior à concessão do atual benefício
previdenciário.

Sentença: julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que “a
contribuição previdenciária feita ao RGPS por quem já é aposentado definitivamente neste
regime não tem o condão de lhe gerar a concessão de uma nova aposentadoria no RGPS,
seja com ou sem aproveitamento das contribuições feitas antes da primeira jubilação”

Razões do recorrente: afirma que não pretende a revisão nem o recálculo do
benefício, mas sim a renúncia de aposentadoria para posterior cômputo de período trabalhado
e concessão de novo benefício. Afirma que a renúncia da aposentadoria diz respeito a direito
patrimonial disponível e que tal pedido não foi tratado diretamente pelo STF, quando do
julgamento do RE 661.256 pelo STF, que tratou da desaposentação.

VOTO

Acerca da matéria, observo que o pedido do autor não configura desaposentação
porque não veicula pretensão de utilizar o tempo de contribuição que fundamentou o
benefício renunciado no cálculo do novo benefício pleiteado. O pedido do autor, na verdade,
se amolda à hipótese de reaposentação ou transformação de aposentadoria, caso em que o
segurado, após se aposentar pela primeira vez e continuar recolhendo contribuições,
preenche, unicamente com o tempo posterior à primeira aposentadoria, os requisitos
suficientes para a concessão de um novo benefício previdenciário.

Sobre esses temas (renúncia à aposentadoria e reaposentação), há julgados dos
TRFs das 3ª e 4ª Regiões favoráveis ao pleito do autor. Confiram-se:

PREVIDENCIÁRIO- DESAPOSENTAÇÃO- PEDIDOS ALTERNATIVOS- JULGAMENTO NA
FORMA DO ART. 285-A DO CPC- POSSIBILIDADE- ART. 18, § 2º, DA LEI N. 8.213/91 -
ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE REJEITADA- APROVETIAMENTO DO
PERÍODO CONTRIBUTIVO POSTERIOR À APOSENTADORIA PARA ELEVAR O VALOR
DO BENEFÍCIO- IMPOSSIBILIDADE- RENÚNCIA Á APOSENTADORIA PROPORCIONAL-
APROVEITAMENTO APENAS DO PERÍODO CONTRIBUTIVO POSTERIOR À
APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE-
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CARÊNCIA CUMPRIDA- APOSENTADORIA POR IDADE CONCEDIDA. [...]. 7- No
segundo pedido, o autor pretende renunciar à cobertura previdenciária que recebe por ter
completado o tempo de serviço necessário à aposentadoria proporcional. E requer nova
aposentadoria, desta vez por ter completado a idade e a carência, considerando apenas o
tempo de contribuição posterior à primeira aposentação. O pedido, agora, não é de revisão,
uma vez que nada se aproveitará do tempo de serviço/contribuição utilizado para a concessão
e cálculo da aposentadoria proporcional. Agora sim, trata-se de renúncia à cobertura
previdenciária concedida, com a obtenção de outra, mais vantajosa e totalmente distinta da
anterior. Não há, nesse pedido alternativo, violação a nenhum dos princípios constitucionais e
legais que fundamentam o indeferimento do primeiro. 8- O segurado recebeu a proteção
previdenciária a que tinha direito quando lhe foi concedida a aposentadoria proporcional,
porque cumprira a carência e o tempo de serviço necessários à concessão do benefício. Não
pretende, agora, apenas a modificação do que já recebe, mas, sim, a concessão de outra
cobertura previdenciária mais vantajosa, para a qual contribuiu depois de aposentado, tendo
cumprido os requisitos de idade e carência. 9- Trata-se de contingências geradoras de
coberturas previdenciárias diversas - aposentadoria por tempo de serviço/contribuição e
aposentadoria por idade -, com base em períodos de carência e de contribuição totalmente
diversos, onde os cálculos do novo benefício nada aproveitarão do benefício antigo, de modo
que o regime previdenciário nenhum prejuízo sofrerá. 10- A proibição de renúncia contida no
art. 181-B do Decreto 3048/99 parte do pressuposto de que a aposentadoria é a proteção
previdenciária máxima dada ao segurado, garantidora de sua subsistência com dignidade
quando já não mais pode trabalhar, que poderia ser comprometida com a renúncia ao
recebimento do benefício. 11- Proteção previdenciária é direito social e, por isso,
irrenunciável. O que não se admite é que o segurado renuncie e fique totalmente à mercê da
sorte. 12- No segundo pedido, o autor não pretende renunciar a toda e qualquer proteção
previdenciária. Pretende obter outra que lhe é mais vantajosa, para a qual contribuiu depois
de aposentado, chegando a cumprir os requisitos de carência e idade. 13- Renúncia à
aposentadoria atual admitida, para obtenção de aposentadoria por idade, uma vez que a
carência e a idade foram cumpridas em período posterior à primeira aposentação. 14- O
autor completou 65 anos em 2005. 15- Até a propositura da ação, o autor conta com 19 anos,
9 meses e 20 dias de tempo de contribuição, restando cumprida a carência para a
aposentadoria por idade. 16- Termo inicial fixado na data da citação (14.09.2010). [...]. 21-
Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida. (TRF3, 00109094520094036183, j.
26.03.2012)

 PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA PARA RECEBIMENTO DE NOVO
BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA COM BASE NOS
RECOLHIMENTOS POSTERIORES À INATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA
POR IDADE URBANA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 497 DO NCPC. 1. A concessão
de aposentadoria por idade urbana depende da implementação de requisito etário – haver
completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se
mulher, e a carência definida em lei. Requisitos preenchidos. 2. Possível a outorga de
aposentadoria por idade, com base apenas em tempo de contribuição posterior à primeira
inativação, que perfaz, como se extrai dos autos, mais de 180 contribuições, tendo o autor
implementado também o requisito etário. 3. Considerando os termos do art. 497 do CPC/2015,
que repete dispositivo constante do art. 461 do Código de Processo Civil/1973, e o fato de que,
em princípio, a presente decisão não está sujeita a recurso com efeito suspensivo (Questão de
Ordem na AC nº 2002.71.00.050349-7/RS – Rel. p/ acórdão Desemb. Federal Celso Kipper,
julgado em 09/08/2007 – 3.ª Seção), o presente julgado deverá ser cumprido de imediato
quanto à implantação do benefício postulado, no prazo de 45 dias. (TRF4,
50072177420164049999, j. 22.02.2017).

Fixadas essas premissas, verifica-se que o autor, nascido em 07/01/1952,
completou 65 anos de idade em 07/01/2017. Do demonstrativo de cálculo da renda mensal
inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (evento 1, demonstrativo de
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cálculo da RMI), constata-se que o PBC (período básico de cálculo) abrangeu salários de
contribuição do período de 10/1995 a 11/1992.

 Já os salários de contribuição posteriores à concessão da aposentadoria,
abarcam, de forma ininterrupta, o período de 11/1995 a 08/2018 (Evento 1, Demonstrativo de
cálculo da RMI). Iniciando-se a contagem da carência de 180 contribuições em 11/1995,
verifico que em 2017 o autor já a havia cumprido os requisitos necessários para a nova
aposentadoria, de forma que faz jus à concessão de aposentadoria por idade urbana desde a
data da citação (08/02/2019 – Evento 4).

O pagamento dos valores atrasados deve ser acrescido de juros desde a citação e
correção monetária desde o pagamento devido, tudo consoante índices previstos no Manual
de Cálculo da Justiça Federal.

Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em razão
do provimento do recurso inominado (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n.
10.259/2001).

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso inominado do
autor para condenar o INSS a: a) cancelar o atual benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição recebido pelo autor; b) conceder o benefício de aposentadoria por idade ao autor
com DIB em 08/02/2019, devendo ser compensados os valores recebidos sob mesmo  título;
c) calcular o salário de benefício da aposentadoria por idade com base, exclusivamente, nos
salários de contribuição posteriores a 11/1995; e d) aplicar o Manual de Cálculos da Justiça
Federal aos juros e correção monetária, incidentes sobre as parcelas atrasadas.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000363464v4 e do código CRC b7242176.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:45
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RECURSO CÍVEL Nº 5001195-33.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE DIOENIS MATIELLO (AUTOR)

RECORRENTE: CASSIO FANCHIOTTI DEL CARO (AUTOR)

RECORRENTE: JOSE ALONSO PINTO (AUTOR)
RECORRENTE: CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA/ES
(RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de ilegalidade da cobrança de
anuidade por parte do CREA/ES, em virtude de vícios na Lei 12.514/11, bem como a
devolução dos valores de anuidade pagos nos últimos anos.

Alegam os autores, em síntese, ilegalidades ocorridas no trâmite legislativo da
conversão da Medida Provisória nº 536/11 na Lei nº 12.514/11, notadamente quanto à
apresentação de emendas às medidas provisórias que representam matéria estranha à tratada
no diploma legal originário.

Da sentença de improcedência do pedido, recorreram os autores alegando que
os diversos vícios formais e materiais que maculam a conversão da MP 536/11 na Lei
12.514/11justificam a reforma da decisão. Eventualmente, pleiteiam o reconhecimento de
ilegalidade dos parâmetro de atualização monetária utilizados pelo Conselho para a fixação
das anuidades.

Afirmam os recorrentes que a redação original da MP 536/11 era restrita e
somente alterava o valor da bolsa paga aos médicos residentes e regras relacionadas a
benefícios concedidos, enquanto que, na tramitação na Câmara dos Deputados foram
oferecidas 12 emendas à MP 536/11, sendo que as emendas ns. 11 e 12, únicas que tratavam
das anuidades devidas ao Conselho, foram indeferidas pela Mesa Diretora, por ausência de
pertinência temática.

Alegam que, após o indeferimento liminar e rejeição dessas emendas, a
Deputada Federal Jandira Feghali incluiu os artigos 3º ao 11 no texto legal, dispondo sobre os
valores devidos aos Conselhos de Classe, em clara violação ao devido processo legislativo e
aos artigos 4º da Resolução 01/02 do Congresso Nacional, bem como o art. 125 do
Regimento interno da Câmara dos Deputados.

Aduzem que ante a inobservância do tramite legislativo adequado, os artigos 3º
a 11 da Lei 12.514/11, que tratam da cobrança de anuidade pelo Conselho Profissional, não
nulos de pleno direito.
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VOTO

Pois bem, acerca da matéria debatida nos autos, observo que a sentença
prolatada se encontra em consonância com o posicionamento já pacificado pelo Pleno do E.
STF, quando do julgamento da ADI 5.127, de que em relação à alegada ausência de
pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida Provisória 536/2011 e
o tema das contribuições devidas aos Conselhos Profissionais em geral, não é compatível com
a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com medida
provisória submetida a sua apreciação. No entanto, restou deliberado pela Corte Suprema que
a decisão firmada nessa ADI tem eficácia prospectiva (ex nunc), logo, a MP em questão não
padece do vício da inconstitucionalidade formal quanto ao ponto, uma vez que a ela não se
aplica o efeito jurídico da recente decisão plenária.

Verifico que o posicionamento acima foi recentemente ratificado pelo Min.
Gilmar Mendes, quando do julgamento do RE 1189650/SC, que em 26/03/2019 admitiu e deu
provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Conselho de Farmácia para julgar
improcedentes os pedidos dos autores. Eis o teor da decisão.

“Decisão

    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela
Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, o qual negou provimento ao
recurso por entender que “a Lei 12.514/2011, resultante da conversão da Medida Provisória
nº 536/2011, padece de vício de inconstitucionalidade formal, quando dispõe sobre as
anuidades devidas aos conselhos profissionais (art. 3º e seguintes).” (eDOC 31, p. 1)

    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição
Federal, aponta-se ter a decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade formal dos arts.
3º a 10 da Lei 12.514/2011 .

    Nas razões recursais, sustenta-se “a constitucionalidade da Lei n.º 12.514/2011, “ante a
inexistência da exigência de pertinência temática em projetos de lei não reservados à
iniciativa exclusiva de outros membros dos Poderes da República, notadamente do Presidente
da República, sendo corolário lógico do nosso sistema jurídico-constitucional a prerrogativa
dos parlamentares emendarem projetos de lei encaminhados à sua deliberação.”. (eDOC 34,
p. 3).

    É o relatório.     Decido.    Razão assiste ao recorrente.

    A Turma Recursal, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, compreendeu pela
inconstitucionalidade formal da Lei 12.514/2011, consignando não haver pertinência temática
entre a MP 536/2011, a qual tratava das atividades de médicos-residentes, e a emenda
parlamentar, por meio da qual incorporou na medida provisória matéria relativa à anuidade
devida aos conselhos profissionais.

    Destaco trecho da decisão:

    “Esta Turma Recursal tem entendido que a Lei 12.514/2011, resultante da conversão da
Medida Provisória nº 536/2011, padece de vício de inconstitucionalidade formal, quando
dispõe sobre as anuidades devidas aos conselhos profissionais (art. 3º e seguintes).
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    Isso porque a disciplina das anuidades decorreu de emenda à MP 536/2011, que tratava das
atividades de médico-residente, de forma que inexiste pertinência temática entre o objeto da
MP e a matéria tratada na emenda parlamentar. Há, por conseguinte, ofensa aos artigos 59,
parágrafo único, e 62 da Constituição Federal.

    Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01).”. (eDOC 31, p. 1).

    Ocorre que esse entendimento não está em consonância com a orientação firmada por esta
Corte no julgamento das ADIs 4.697 e 4.762, rel. Min. Edson Fachin, Dje 30.3.2017, assim
ementado:

    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS FEDERAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRATICABILIDADE.
PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011. 1. A jurisprudência desta Corte se fixou no
sentido de serem os conselhos profissionais autarquias de índole federal. Precedentes: MS
10.272, de relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, Tribunal Pleno, DJ 11.07.1963; e MS
22.643, de relatoria do Ministro Moreira Alves, DJ 04.12.1998. 2. Tendo em conta que a
fiscalização dos conselhos profissionais envolve o exercício de poder de polícia, de tributar e
de punir, estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-
se, por óbvio, ao regime tributário pátrio. Precedente: ADI 1.717, de relatoria do Ministro
Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003. 3. O entendimento iterativo do STF é na
direção de as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como
tributos da espécie “contribuições de interesse das categorias profissionais”, nos termos do
art. 149 da Constituição da República. Precedente: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso,
Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 4. Não há violação à reserva de lei complementar, porquanto é
dispensável a forma da lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Precedentes. 5. Em relação à
ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida
Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral,
verifica-se que os efeitos de entendimento da ADI 5.127, de relatoria da Ministra Rosa Weber
e com acórdão por mim redigido, não se aplica à medida provisória editada antes da data do
julgamento, uma vez que a este foi emprestada eficácia prospectiva. 6. A Lei 12.514/2011 ora
impugnada observou a capacidade contributiva dos contribuintes, pois estabeleceu razoável
correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de rendas auferidas do
labor de pessoa física, assim como por haver diferenciação dos valores das anuidades baseada
no capital social da pessoa jurídica contribuinte. 7. Não ocorre violação ao princípio da
reserva legal, uma vez que o diploma impugnado é justamente a lei em sentido formal que
disciplina a matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional
para aqueles conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11. 8. No tocante à legalidade
tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento
tributário no bojo da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das
hipóteses de incidência das contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas
categorias da praticabilidade e da parafiscalidade. Doutrina. 9. Ações Diretas de
Inconstitucionalidade improcedentes.”

    No voto condutor do acórdão, ressaltou-se, no tocante à constitucionalidade formal das
emendas 11 e 12 acrescidas ao texto originário da MP 536/2011, durante seu processo de
conversão na Lei 12.514/2011, o que segue:
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    “Em relação à ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à
Medida Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais
em geral, verifica-se que o Plenário desta Corte no âmbito da ADI 5.127, também proposta
pela ora Requerente CNPL, de relatoria da Ministra Rosa Weber e com acórdão por mim
redigido, assentou ‘não ser compatível com a Constituição a apresentação de emendas sem
relação de pertinência temática com medida provisória submetida a sua apreciação’.

    No entanto, esta Corte deliberou por emprestar eficácia prospectiva (ex nunc) para o
entendimento firmado nessa ADI, logo a MP em questão não padece do vício da
inconstitucionalidade formal quanto ao ponto, uma vez que a ela não se aplica o efeito
jurídico da recente decisão plenária”.

    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, ao consignar a inconstitucionalidade
formal da Lei 12.514/2011, está em dissonância com o entendimento firmado pelo Plenário
desta Corte.

    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário(art. 932, VIII, do NCPC c/c art.
21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.
Invertidos os ônus de sucumbência.

    Publique-se.

    Brasília, 26 de março de 2019.

Ministro Gilmar Mendes - Relator”

No caso dos autos, verifico que os autores não trouxeram no recurso nenhum
argumento novo capaz de afastar os fundamentos utilizados na sentença, que ora ratifico,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas pelo juízo a
quo, não tendo os autores apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, observo que o pedido de modificação dos valores de anuidade também
não deve prosperar, visto que não restou comprovado nos autos ocorrência de ilegalidade no
procedimento de fixação do valor cobrado pelo Conselho, motivo pelo qual ratifico a
sentença principalmente ao dispor:

“Em relação à controvérsia subsidiária apontada pelos autores, insta destacar que a própria
Lei n. 12.514/11 concedeu aos conselhos de classe a prerrogativa de fixar o valor de suas
anuidades mediante edição de resoluções, tendo o Supremo Tribunal Federal entendido que o
diploma legal em questão atendeu ao princípio da capacidade contributiva dos contribuintes,
consignando, ainda, não haver ofensa ao princípio da reserva legal. 

Destarte, o CREA informou, na contestação de evento n. 14, que as anuidades devidas pelos
anos de 2011 a 2016 foram fixadas pelas Resoluções de n. 528/2011 e 1.066/2015, que
definiram, até 2016, anuidades em valor inferior aos limites legais (R$ 500,00 – quinhentos
reais).

A ré esclareceu que, a partir de 2016, quando a anuidade encontrava-se fixada em R$ 483,43
(quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), ela passou a ser objeto não de
novas fixações, mas de atualização monetária anual pelo IPCA.
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 Assim, considerando que não houve ilegalidade nos procedimentos de fixação dos valores e
que os mesmos respeitaram os limites legais impostos pela legislação de referência, indevida a
sua devolução, na forma pleiteada pelos autores, porquanto pagas em valor efetivamente
devido.”

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando a
exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98 do CPC.

Por estes fundamentos, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos supra, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000380451v2 e do código CRC a859a27a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5003807-50.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: KELVER DAVI TREVEZANI (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando a concessão de benefício de prestação continuada a menor
de 18 anos deficiente, cujo requerimento administrativo formulado em 28/04/2017 foi
indeferido, pois a renda mensal per capita da família foi considerada igual a ¼ do salário
mínimo.

Sentença (evento 53, sentença 1): julgou improcedente a ação, por não ter sido comprovada
situação de miserabilidade.

Razões da recorrente – autor (evento 61, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença, alegando ter sido preenchido o requisito financeiro para concessão do benefício.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: não há.

 b) Idade atual: 15 anos.

c) Laudos/exames médicos:

*(Evento 1, laudo 8): atestam doença.

*(Evento 1, laudo 9): atestam doença.

*(Evento 1, laudo 10): atestam doença.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“No processo administrativo, o INSS considerou, com base nas contribuições
previdenciárias cadastradas no CNIS, que o pai do autor tinha renda
equivalente ao salário mínimo e daí apurou renda familiar per capita igual a
1/4 do salário mínimo (evento 29).

A assistente social designada pelo juízo constatou que o autor reside com a
mãe, Cristiana, o pai, Thiago e o irmão Keverson, de 7 anos de idade (evento
7).
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A mãe do autor declarou que não possui condições de exercer atividade
laborativa em razão da necessidade de prestar cuidados ao autor. A alegação é
verossímil, porque a perita médica confirmou que o autor necessita de
supervisão constante e de assistência na realização das atividades de vida
diária (quesito 8, evento 33).

A assistente social relatou que a família é beneficiada pelo Programa Bolsa
Família e pelo Programa Incluir (programa capixaba), o valor total dos dois
benefício é de R$ 376,00 (evento 7). Em 2015, o valor total dos dois benefício
era de R$ 341,00 (evento 1, OUT11). O fato foi admitido na petição inicial. No
entanto, o art. 4º, § 2º, inciso II, do Decreto nº 6.214/2007 (redação do Decreto
nº 7.617/2011) dispõe que não serão computados como renda mensal bruta
familiar os valores oriundos de programas sociais de transferência de renda.

A mãe do autor declarou, em 2018, que a renda da família advinha dos bicos
realizados pelo esposo na parte elétrica, hidráulica, etc., e que ele recebia
aproximadamente R$ 700,00 por mês. Em 2018, o salário mínimo correspondia
a R$ 954,00.

Na contestação, o INSS alegou que as despesas são compatíveis com a renda
declarada. Alegou que a renda declarada "parece subestimada em vista dos
itens de conforme presenciados no estudo social realizado na residência da
parte autora. Além disso, as fotos da residência comprovam que não se trata de
família que sobrevive em condições de miserabilidade social" (sic, evento 13).

O INSS alegou que os dados existentes no sistema CNIS revelam que o pai do
autor contribui para a previdência social em valor equivalente ao salário
mínimo (evento 14, PET1).

O pai do autor declarou por escrito que faz bicos como pedreiro, auferindo
renda média de um salário mínimo. Informou que em alguns meses recebe
menos do que isso, mas contribui sobre um salário mínimo. Por fim, informou
que tem uma dívida com a concessionária de energia elétrica estimada em mais
de R$ 4.000,00 e que a EDP Escelsa tirou o relógio de medição de energia
elétrica de sua casa (evento 47, DECL2).

Considerada a renda média declarada pelo pai do autor e que o grupo familiar
é formado por quatro pessoas, a renda familiar per capita corresponde a 1/4 do
salário mínimo.

O pai do autor declarou que em alguns meses aufere renda inferior ao salário
mínimo, mas também é verossímil que em outros meses ele receba rendimentos
superiores ao salário mínimo. Em se tratando de renda variável de trabalhador
autônomo, adota-se a média declarada em valor equivalente ao salário mínimo.

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência a
família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo (art.
20, § 3º, da Lei nº 8.742/93). Se a renda for igual ou superior a ¼ do salário
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mínimo, a letra da lei não autoriza a concessão do benefício de prestação
continuada.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.112.557/MG pelo rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de
que o critério de aferição da renda mensal previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº
8.742/93 deve ser considerado apenas como um limite mínimo de renda, abaixo
do qual a miserabilidade fica objetivamente configurada, sem descartar, porém,
a possibilidade de o juiz levar em consideração outros fatores referentes à
situação econômico-financeira do beneficiário e que tenham o condão de
comprovar a condição de miserabilidade da parte e de sua família. O Supremo
Tribunal Federal, por sua vez, declarou inconstitucional o § 3º do artigo 20 da
Lei nº 8.742/1993, por considerar que o critério baseado na renda familiar
mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo está defasado para
caracterizar a situação de miserabilidade (REs 567.985 e 580.963, julgados em
17/4/2013; Rcl 4.374, julgada em 18/4/2013). Assim, ainda que a renda familiar
mensal per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, é possível a aferição da
condição de hipossuficiência econômica do idoso ou do portador de deficiência
por outros meios.

O relatório social ilustrado por fotografias constatou boas condições  de
moradia. A residência é cedida pelo avô do autor, de forma que a família não
tem despesa com aluguel. Notou-se que a maioria da mobília apresenta bom
estado de uso e de conservação.

As condições de moradia não são compatíveis com estado de extrema pobreza.
A casa é guarnecida com ar condicionado e com máquina de lavar e está
razoavelmente mobiliada.

Foram declarados gastos habituais com alimentos  (R$ 400,00), gás de cozinha
(R$ 55,00), telefone celular (R$ 70,00).

Despesas com contratação de serviço de telefonia não podem ser computadas
para efeito de demonstrar insuficiência da renda familiar, uma vez que se trata
de gasto supérfluo, dispensável para a manutenção da subsistência.

O valor da conta de água não foi declarado, pois a conta fica em posse dos
avós do requerente, que cedem a casa. Não há despesa com aluguel do imóvel
residencial (evento 7).

Foi relatado que a família está com uma dívida na Escelsa no valor de R$
2.507,00 (evento 7, penúltima folha). A dívida abrange mensalidades de
07/2013 a 10/2013, de 01/2016 a 09/2016 e no mês 03/2017. Admitir que a
inadimplência de despesa de energia elétrica impacte na apuração da renda
familiar incentivaria os requerentes de benefício assistencial a deixar de pagar
suas dívidas com o objetivo indireto de simular redução do poder aquisitivo.
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Na petição inicial, o autor declarou gasto com remédios em média de R$ 250,00
por mês. A mãe do autor afirmou que a quantidade necessária para o
tratamento é de quinze caixas do remédio Depakene por mês (evento 7), mas só
provou compra de seis caixas por mês com gasto mensal pouco superior a R$
100,00, conforme notas fiscais emitidas por estabelecimento farmacêutico em
abril e em maio/2018 (evento 7).

A despesa com medicamento nesse patamar é absorvível na renda familiar
declarada.”.

VOTO

Trata-se de ação visando a concessão de benefício de prestação continuada ao autor, o qual é
menor de 18 anos, cuja deficiência restou comprovada nos autos pelos laudos médicos e pela
perícia judicial. Assim, cinge-se a controvérsia ao requisito financeiro para a concessão do
benefício.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que, para
a concessão do benefício, reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é,
incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida
por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985, concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de permitir que
outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o critério objetivo
(renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 - INCAPACIDADE E
MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO DEFERIDO -
JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O Legislador
Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário
mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família (art. 203, V, CF88).
2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos cumulativos para a
concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da idade avançada ou da
incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2. o estado de
miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de deficiência
mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a
situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício postulado. A
única renda familiar provém de seus genitores, que recebem aposentadoria. Contudo, essa não
deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O
artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito para o reconhecimento da situação de
miserabilidade que a renda familiar per capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito
embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF, a
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constitucionalidade do critério matemático do artigo sob exame, em julgado mais recente (RE
567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para
a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir requerimento, devem
ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando
deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária, deve
prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 7- Com relação ao
pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto no enunciado nº 421 da
Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo em vista que o devedor é
Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante do Rio de Janeiro, não havendo
confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo, moderadamente, os honorários
advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

Pois bem, o requerimento administrativo foi indeferido porque o INSS considerou, com base
nas contribuições previdenciárias cadastradas no CNIS, que o pai do autor tinha renda
equivalente ao salário mínimo, tendo apurado renda familiar per capita igual a 1/4 do salário
mínimo (evento 29).

Pelo que consta no laudo social e nos demais documentos acostados nos autos, o autor reside
com a mãe, o pai e um irmão, também menor de 18 anos. A mãe declarou que não possui
condições de exercer atividade laborativa, devido à necessidade de prestar cuidados ao autor.

A renda da família advém de bicos realizados pelo pai do autor como pedreiro, de modo que o
mesmo não possui renda fixa, tendo alegado receber, em média, R$700,00, sendo que,
dependendo do mês, recebe mais ou menos do que um salário mínimo.

A assistente social relatou que a família é beneficiada pelo Programa Bolsa Família e pelo
Programa Incluir (programa capixaba), o valor total dos dois benefício é de R$ 376,00 (evento
7, laudo 1). No entanto, o art. 4º, § 2º, inciso II, do Decreto nº 6.214/2007 (redação do
Decreto nº 7.617/2011) dispõe que não serão computados como renda mensal bruta familiar
os valores oriundos de programas sociais de transferência de renda.

Quanto à moradia da família, mostra-se em boas condições de habitação, bem cuidada e
preservada, guarnecida de móveis e eletrodomésticos. Foram declarados gastos habituais com
alimentos (R$ 400,00), gás de cozinha (R$ 55,00), telefone celular (R$ 70,00). Comprovou-se
a compra no valor de R$107,52 do remédio Depakene, necessário para o tratamento do autor.
(Evento 7, laudo 1)

Foi relatado que a família está com uma dívida, junto à Escelsa, no valor aproximado de R$
2.507,00 (evento 7, laudo 1, fl. 8), tendo o pai do autor afirmado que a EDP Escelsa tirou o
relógio de medição de energia elétrica de sua casa (evento 47, DECL2).

Ressalva o assistente social que se agregam a essas as despesas extraordinárias que surgem no
cotidiano, tais como feira, exames, medicamentos, consultas, transporte etc., as quais não
foram contabilizadas no laudo social.
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Não foram juntadas contas de água, pois a conta fica em posse dos avós do requerente, que
cedem a casa para a família. Portanto, também não há despesa com aluguel do imóvel
residencial.

Convém ressaltar que os aspectos pessoais da residência do núcleo familiar não devem ser os
mais relevantes para definir o direito ou não ao benefício, pois passível de diversas
conjecturas, como auxílio de parentes, presentes ou mesmo aquilo que angariado ao longo dos
anos (economias), mesmo a partir de rendimentos mínimos, logo, o que realmente deve ser
realçado e considerado é aquilo que comprovadamente auferem em comparação ao que
necessitam para sobreviver dignamente.

Diante do exposto, há alguns fatores que permitem concluir pela vulnerabilidade social e
incapacidade da família em prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência, que são:

1. A ausência de renda fixa, sendo o pai do autor o único trabalhador da família, cuja renda
auferida é, por vezes, inferior a um salário mínimo;

2. O fato de o pai do autor verter contribuições previdenciárias na modalidade de contribuinte
individual, as quais, por natureza, não representam renda certa e mensal, mas apenas o
propósito de manter a qualidade de segurado;

3. Da análise dos gastos da família, não parece razoável afirmar que as despesas são
compatíveis com a renda declarada;

4. A descrição feita pela assistente social a respeito do perfil socioeconômico do Recorrente e
seu grupo familiar (evento 7):

“Restou evidenciado que o autor sozinho não dispõe de recursos para prover sua mantença,
bem como o grupo familiar, no qual está inserido. O autor é enfermo, com sequelas definitivas
e incapacidade total e permanente.

Ante o exposto compreende-se que a concessão do benefício pleiteado se reveste de grande
relevância, uma vez que tal recurso poderá proporcionar a esse menor impúbere o acesso a
direitos básicos que devem ser entendidos como indispensáveis a manutenção digna de
sobrevivência.”

Assim, verifico que a parte autora não possui condições de manter-se a si mesma ou de ser
mantida por sua família dignamente, razão pela qual o benefício assistencial é devido desde a
data do laudo social (14/06/2018), quando foi possível verificar as condições sociais do grupo
familiar.

Quanto aos consectários, assevero que, em 20/09/2017, quando do julgamento do RE
870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as
seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
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quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo primordial da
correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a especial
aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos, observo
que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada, sob pena de
enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de índice já
reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável para fins
de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante índices
previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 45 dias da intimação desta decisão.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015 c/c art. 1º da lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO para julgar
procedente a ação, condenando o réu a conceder o benefício de amparo social à pessoa
com deficiência (NB87/702.962.224-4) desde 14/06/2018, bem como o pagamento dos
valores atrasados, observando-se o disposto no Manual de Cálculos da Justiça
Federal quanto à correção monetária, e os índices previstos no art. 1º-F da Lei
11.960/09 quanto aos juros de mora. Concedo a antecipação dos efeitos da tutela de
urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a
Autarquia Previdenciária implantar o benefício no prazo de 45 dias da intimação desta
decisão.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000381078v21 e do código CRC 5b60dcd2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5005095-33.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PEDRO JORGE SIMOES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: o demandante pretende a concessão de amparo social ao deficiente
(LOAS) a partir do requerimento administrativo (18/10/2017).

Sentença (Evento 52, sentença 1): julgou improcedente o pedido, em virtude da não
constatação de incapacidade por parte do perito judicial, tampouco pelos demais documentos
médicos constantes dos autos.

Razões do recorrente – autor (Evento 59, recurso inominado 1): requer a reforma da
sentença devido às limitações físicas e condições pessoais do autor, as quais constituem
significativa dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: não há. (evento 39, laudo 1)

b) Idade atual: 52 anos.

c) Laudos/exames médicos: (Evento 6, laudo 7): atesta doença.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“Pretende a parte autora o benefício assistencial ao argumento de que se
encontra incapacitada de longa duração.

Em síntese, reside sozinho, em imóvel deixado por sua genitora e que os outros
05 herdeiros o deixaram residindo na casa.

Realizada a perícia judicial, a mesma foi conclusiva, uma vez que o médico do
trabalho considerou a parte autora apta aos exames clínicos e demais exames
apresentados, podendo o autor realizar atividades que não demandem esforço
físico, seja como porteiro,auxilia de almoxarife, embalador de supemercados,
enfim, a perita definiu que o autor não é daqueles incapazes totais e definitivo,
havendo um leque de opções laborais em que o autor possa se encaixar. (...)

Desta forma, resta evidente que não há incapacidade.”
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VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação gratuita de
proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes físicos (art.
203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio
da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva
da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os
demais direitos fundamentais.

Deve este postulado voltar-se com redobrado empenho para o resguardo daqueles frágeis
círculos integrados por pessoas cujo grau de exposição às adversidades é notavelmente
superior à média do corpo social, reclamando constantes cuidados com a saúde, locomoção,
alimentação, etc. Eis o que preceitua a Constituição da República:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser
a lei.

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula norma de
eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade requer o aporte
normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A regulamentação veio com a
edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001;
no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim
redigida:

Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o
padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
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tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)

§ 2o  Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.  (Redação dada pela Lei nº
13.146, de 2015)  (Vigência)

§ 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto)
do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o  O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro
regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza
indenizatória.(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 5o  A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de
prestação continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 6º  A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação
social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS.     (Redação dada pela Lei nº 12.470, de
2011)

§ 7o  Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu
encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 8o  A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos
previstos no regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº
9.720, de 30.11.1998)       

§ 9o  Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem
não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que
se refere o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)
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§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste
artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 
    (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 11.  Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo
familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela
Lei nº 13.146, de 2015)    (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide
Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se àquela
“incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art. 20, § 2º,
da Lei n. 8.742/93. A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da
condição de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo
mínimo de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em
interação com diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos
seguintes termos:

Art. 2o  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  

§ 1o  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:    

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que para a
concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é,
incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida
por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
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deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985, concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de permitir que
outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o critério objetivo
(renda per capita). A propósito:

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Ar t.
203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS),
ao regulamentar o art. 2 03, V, da Constituição da República, estabeleceu os
critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º,
da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade d a norma pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93
que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4
(um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei
teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que
situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance
do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação
Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal
declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais
contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de
inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993 . A decisão
do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à
aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela
LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se
contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real
estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes.
Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos
para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836
/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa
N acional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola;
a Lei 9.533/97 , que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a
Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados
a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões
monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da
intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo
de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas,
econômicas e sociais) e jurídicas (suc essivas modificações legislativas dos
patamares econômicos utilizados como crit érios de concessão de outros
benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de
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inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º,
da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. RE
567985 – 03/10/2013 – STF

Nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº
10.741/03 - BENEFÍCIO DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA -
HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O Legislador Constituinte determinou
como um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário mínimo de
benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família (art.
203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois
requisitos cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1.
a comprovação da idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa
ser portadora de deficiência; e 2. o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto
à incapacidade, a autora é portadora de deficiência mental (esquizofrenia) e tem
seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a situação exposta nos
autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício postulado. A única
renda familiar provém de seus genitores, que recebem aposentadoria. Contudo,
essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003
(Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como
requisito para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda
familiar per capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o
Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF,
a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob exame, em
julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte
reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo
legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para a definição de
miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor
da Lei nº 11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de
poupança. Quanto à correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da
Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice
que melhor reflete a inflação acumulada do período. 7- Com relação ao
pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto no enunciado
nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo em
vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão
integrante do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e
do devedor, fixo, moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00
(cinquenta reais). (AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE
SCHREIBER, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::11/07/2014.)
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No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, bem como se pode ser considerada deficiente
ou com incapacidade de longa duração/prazo.

Compulsados os autos, verifico que, na perícia médica judicial, realizada em 27/05/2019
(Evento 39, laudo 1), a perita do juízo diagnosticou anemia falciforme e coxoartrose,
concluindo que o autor não possui incapacidade laborativa, nem limitação que prejudique sua
convivência na sociedade, tendo em vista que “só apresenta limitações para trabalhos nos
quais precise carregar peso, subir e descer escadas e trabalhar em pé, para os demais não
apresenta restrições e/ou incapacidade laborativa”. Ressaltou, ainda, que o demandante pode
realizar atividades profissionais tais como auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarife,
porteiro e vigia.

Foram apresentados alguns documentos médicos (Evento 6, laudo 7 e Evento 12,
comprovantes 2, fl. 5), contudo, tais laudos se limitam a indicar o quadro clínico e os
medicamentos receitados, não mencionando impedimento de longo prazo ou incapacidade.

Sendo assim, os documentos médicos particulares são insuficientes para infirmar o laudo
pericial devido a sua unilateralidade, bem como porque o que se busca verificar para
concessão do BPC é o impedimento de longo prazo e não apenas a doença.

Como mencionado, para concessão do BPC/LOAS, a incapacidade exigida é a longo prazo e
para todas as funções. No caso, nem mesmo a incapacidade atual e/ou ao tempo do
requerimento foi comprovada.

Por fim, ressalto o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. Resta pacífico o entendimento de que
somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pelo recorrente, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Não se pode perder de vista que o benefício assistencial de prestação continuada,
precisamente porque sua fruição independe de contribuição ao sistema da seguridade social
(CRFB/88, art. 203, caput), só deve pago pelo Estado na circunstância de a pessoa encontrar-
se efetivamente impedida a longo prazo e impossibilitada de prover – ou ter provido pelos
seus – o mínimo de suas necessidades, em razão da idade ou de outras limitações pessoais.

Com efeito, o dever do Estado de conceder o benefício de prestação continuada previsto na
LOAS reveste-se de dupla subsidiariedade. A uma, porque o Estado só deve pagar o benefício
àquele que, por razões diversas, deixou de contribuir para o sistema previdenciário e, por isso,
sem cobertura das contingências concernentes à idade ou à deficiência, tornou-se socialmente
desamparado. A outra, porque a assistência social insere-se no sistema da seguridade social,
regido, dentre outros, pelo princípio da seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 479



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 331/420

5005095-33.2018.4.02.5001 500000346882 .V8 JESX51460© JES7058

Como os requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada são cumulativos, e
considerando que o autor não comprovou sua condição de pessoa com deficiência, resta
prejudicada a análise da miserabilidade.

Dessa forma, o benefício não é devido, pelo que não merece reparo a sentença.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo
anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo o
autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa atualizado, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000346882v8 e do código CRC 7ddce31f.

Informações adicionais da assinatura:
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RECURSO CÍVEL Nº 5001365-96.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARCELO GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
assistencial de Amparo Social ao Deficiente (LOAS), a partir do requerimento administrativo.
(evento 1, Petição Inicial 1)

Sentença (evento 45): julgou improcedente o pleito, em razão de não
ser possível enquadrar as patologias apresentadas no conceito legal de deficiente, com
impedimentos de longo prazo.

Razões da parte recorrente (evento 51): diz que o autor é totalmente
incapacitado de se manter inserido no mercado de trabalho, tendo em vista que o seu quadro
de saúde é irreversível, uma vez que a sua patologia só se agrava e não resulta em melhoras.
Alega que a sua condição o impede de ter uma participação plena e efetiva de direito na
sociedade em iguais condições aos demais cidadãos.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes
físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o
princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera
constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação
todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula
norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade
requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A
regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei
12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os
da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
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30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem
não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o §
3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo,
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470,
de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão
ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar
e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº
9.720, de 30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se
àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art.
20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de
deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois
anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
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III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985,
concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de
permitir que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o
critério objetivo (renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO
DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O
Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia
de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família
(art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos
cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da
idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2.
o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de
deficiência mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à
miserabilidade, a situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao
benefício postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito
para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per capita não
supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente
declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob
exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de
outros parâmetros para a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à
correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. 7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o
disposto no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela,
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tendo em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover
à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, bem como se pode ser considerada
deficiente ou com incapacidade de longa duração/prazo.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: porteiro - reabilitado pelo INSS (evento29, Laudo 1);

b) idade atual: 46 anos (27/04/1973, evento29, Laudo 1);

c) laudos/exames médicos: particulares (evento 1, Laudo 7)

* 01/06/2011 - Relatório Médico - Lombalgia e operado com placas parafusos
há 3 anos. Operado há 2 meses do ombro esquerdo e em fase de reabilitação física. Com
incapacidade para atividades de sobrecargas para coluna e ombro.

d) laudos/exames médicos: SABI (evento 51, Outros 32)

* 30/03/2006, 17/08/2006, 26/09/2006, 19/01/2007 - existe incapacidade
laborativa;

* 07/03/2007 - não existe incapacidade laborativa;

* 09/03/2007, 04/06/2007 - existe incapacidade laborativa;

* 15/06/2007 - não existe incapacidade laborativa;

* 20/07/2007, 03/08/2007, 25/10/2007, 24/01/2008, 19/01/2009, 09/03/2009,
27/07/2009, 27/10/2009 - existe incapacidade laborativa;

* 03/02/2010, 16/03/2010, 10/11/2010 - não existe incapacidade laborativa;

* 24/03/2011, 29/07/2011 - existe incapacidade laborativa;

* 22/09/2011, 05/12/2011, 28/08/2018 - não existe incapacidade laborativa;

Foi realizada uma perícia médica judicial, sendo que foi constatada sua
capacidade laboral (evento 29, Laudo 1), tendo o expert dito o seguinte: "O autor apresentou
quadro degenerativo tendo realizado cirurgia na coluna lombar (artrodese - fixação das
articulações), e nos dois ombros. Atualmente não apresenta sinais de compressões
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radiculares e tem boa mobilidade dos ombros. Já foi reabilitado não havendo incapacidade
para sua nova função como porteiro." Concluindo assim pela ausência de incapacidade
laborativa e de limitações funcionais.

Depreende-se, de tudo que lido, que não há incapacidade e, caso realmente
existente, seria no máximo parcial, podendo exercer diversas atividades sem esforço intenso.

Ressalto que o benefício de amparo social tem natureza distinta daqueles
previdenciários por incapacidade, como o auxílio-doença que é devido até mesmo para
incapacidade parcial e temporária. Para o LOAS, a incapacidade tem que ser de longa
duração, dependendo do contexto social, o que não é o caso dos autos.

Os laudos médicos particulares não podem prosperar a fim de invalidar a
conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de doença
- não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o
atestado médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que
eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo.
Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Registre-se, ainda, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o
julgamento do feito, sem, contudo, vincular o juiz, o qual utiliza-se de todos os elementos
presentes nos autos para sua convicção, tais como os laudos e exames médicos particulares, a
situação e características pessoais da parte autora (função, idade, grau de escolaridade,
inserção socioeconômica etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir
da realidade controvertida trazida pelas partes.

Assim, ausentes um dos requisitos (incapacidade total de longa duração), o
benefício não é devido.

Destarte, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pelo recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo o autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000373708v9 e do código CRC dbb0ef39.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5001012-59.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DO CARMO FANTONE (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de amparo
social ao deficiente (LOAS) desde a DER em 06/09/2016.

Sentença (ev. 41): julgou improcedente o pleito, tento em vista que o núcleo
familiar da parte autora era composto por apenas três pessoas e os rendimentos no valor de
dois salários mínimos, constituindo renda bem superior a ¼ de salário mínimo per capita.

Razões da recorrente (ev. 47): O genitor da parte autora recorreu pedindo a
reforma da sentença, tendo em vista que não possuía condições financeiras suficientes para
manter o adequado custeio das despesas pessoais e médicas que a filha demandava, tanto que
veio a óbito, fazendo jus a concessão de LOAS da DER até a data de falecimento da
requerente.

A autora faleceu em 18.11.2018 (certidão de óbito juntada no evento 30,
CERTOBT2, fl. 01). Seu genitor e curador (evento 60, TCURATELA6, fl. 01) requereu a
habilitação como sucessor processual da autora. O INSS se opôs à habilitação.

 

VOTO

Inicialmente, em sentido contrário à argumentação do INSS, a Segunda Turma
do STJ (REsp n. 1568117) admite a habilitação de herdeiros quando o falecimento da parte
autora, em processo em que se discuta benefício de prestação continuada, se dá no curso do
processo. Assim, a habilitação do genitor e curador da autora como seu sucessor processual
deve ser homologada, nos termos do art. 112 da Lei n. 8.213/1991.

Ultrapassado esse ponto, verifica-se que o decisum ora atacado combateu todos
os pontos de irresignação da parte recorrente de forma clara e exauriente.

Sobre o tema, a Assistência Social consiste num conjunto de políticas com
vistas à prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice
e aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88).
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Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio da
dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva
da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os
demais direitos fundamentais.

Deve este postulado voltar-se com redobrado empenho para o resguardo
daqueles frágeis círculos integrados por pessoas cujo grau de exposição às adversidades é
notavelmente superior à média do corpo social, reclamando constantes cuidados com a saúde,
locomoção, alimentação, etc. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula
norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade
requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A
regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei
12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família.

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta
ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados,
desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:
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I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de
natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas;

II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com
deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo.

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os
da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada.

§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de incapacidade, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos
peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985,
concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de
permitir que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o
critério objetivo (renda per capita). A propósito:

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Ar t.
203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao
regulamentar o art. 2 03, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o
benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos
idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade d a
norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93
que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou
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idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada,
ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem
consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao
apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal
declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos
critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios
definidos pela Lei 8.742/1993 . A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs
termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita
estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se
contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de
miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram
editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios
assistenciais, tais como: a Lei 10.836 /2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003,
que instituiu o Programa N acional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o
Bolsa Escola; a Lei 9.533/97 , que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a
Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações
socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever
anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a
ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas
(políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (suc essivas modificações legislativas dos
patamares econômicos utilizados como crit érios de concessão de outros benefícios
assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de inconstitucionalidade
parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. RE 567985 – 03/10/2013 - STF

Nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 - INCAPACIDADE E
MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO DEFERIDO -
JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O Legislador
Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário
mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família (art. 203, V, CF88).
2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos cumulativos para a
concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da idade avançada ou da
incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2. o estado de
miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de deficiência
mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a
situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício postulado. A
única renda familiar provém de seus genitores, que recebem aposentadoria. Contudo, essa não
deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O
artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito para o reconhecimento da situação de
miserabilidade que a renda familiar per capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito
embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF, a
constitucionalidade do critério matemático do artigo sob exame, em julgado mais recente
(RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para
a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir requerimento, devem
ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando
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deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária, deve
prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 7- Com relação ao
pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto no enunciado nº 421 da
Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo em vista que o devedor é
Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante do Rio de Janeiro, não havendo
confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo, moderadamente, os honorários
advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a falecida autora possuía ou não meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, eis que o critério combatido
é meramente o financeiro.

Da visita feita à casa da falecida autora, ev. 22, constatou-se que ela residia em
uma casa alugada, em boas condições de habitação, lajeada, rebocada e pintada por dentro e
com piso em cerâmica, sendo que os móveis e eletrodomésticos que guarnecem a residência
são simples, mas novos e em bom estado, possuindo inclusive TV de tela plana. O bairro
possui toda infraestrutura necessária para os atos do cotidiano (com rede de água e esgoto),
logo, de se concluir que possuem meios dignos de sobrevivência.

Quanto à renda, no referido relatório social realizado restou registrado que o
genitor da falecida autora recebe R$ 962,26 proveniente de aposentadoria por invalidez e um
salário mínimo a título de pensão por morte, visto que viúvo, totalizando o valor de
R$1.960,26. Alega que possuía empréstimos consignados e que em razão disso os
rendimentos foram reduzidos ao montante de R$ 1.398,00, entretanto, o valor utilizado para
aferição de renda per capita é o valor total auferido (R$ 1.960,26) uma vez que o valor dos
empréstimos foram feitos de forma voluntária pelo autor, bem como vertido em proveito da
família.

Noutro ponto, foram apuradas despesas mensais no importe de R$1.492,95
superando em pouco o valor restante, mesmo após desconto dos empréstimos, no qual
inclusive foram inseridas despesas em valores significativos, de telefone fixo e internet, no
importe de R$ 109,9 e medicamentos adquiridos da rede particular, ou seja, até mesmo com
essas despesas extras, os gastos ultrapassaram minimamente o valor auferido com descontos
dos empréstimos.

Registro que os gastos extraordinários com medicação ou mesmo outros gastos
acessórios advindos dos problemas de saúde da falecida autora poderiam ter sido suportados
pelo Estado, que em sua maioria é fornecido pelo sistema único gratuito de saúde.

Ressalto que a partir do julgamento do RE 567985, que permitiu que outros
critérios fossem usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, a TNU alterou seu entendimento quando do
julgamento do PEDILEF N. 5009459-52.2011.4.04.7001/PR, ocorrido em 09/04/2014:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. CRITÉRIO DA RENDA PER CAPITA
INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE
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DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF – ART. 194, INC. II. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Acórdão proferido pela Turma
Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou provimento ao recurso da parte autora,
mantendo pelos seus próprios fundamentos a sentença de improcedência do pedido de
benefício assistencial ao deficiente, fundada na ausência da miserabilidade. [...] 8. No caso
em apreço observa-se dos julgados paradigmas que todos eles afastaram a renda de membro
idoso do grupo familiar, no valor de um salário mínimo, independentemente da natureza do
benefício, pela aplicação do art. 34 do Estatuto do Idoso. O acórdão recorrido não fez
nenhuma menção à exclusão ou não da renda do marido (idoso) da recorrente, no entanto, da
sua fundamentação é possível extrair fortes argumentos no sentido de que a situação do grupo
familiar em questão não era de miserabilidade, de forma a autorizar a concessão do benefício
almejado. Destaco o seguinte trecho, in verbis: “...Ocorre que a verificação social não
demonstra a carência exigida para a concessão do benefício postulado. Conforme auto de
constatação ficou claro que não está presente o requisito necessidade, ao contrário, a autora
vive em razoáveis condições em casa própria e guarnecida com o mínimo para o seu conforto.
Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência social –informada pelos
princípios da universalização dos direitos sociais, do respeito à dignidade do cidadão e à sua
autonomia (Art. 4º da Lei nº 8.742/93) – e, portanto, o critério a ser adotado para aferir o
requisito econômico é o da efetiva necessidade do auxílio, que, invariavelmente, deve ser
estimado no caso concreto, ainda que o valor líquido da renda per capita do grupo seja
superior ao fixado na Lei Orgânica da Assistência Social.” 9. A propósito, a Excelsa Corte, em
sede de recurso extraordinário com repercussão geral (RE 567.985/MT - trânsito em julgado
em 11/12/2013), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS, que considera
incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Verificou-se,
segundo o STF, a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias
mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações
legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros
benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 10. A compreensão da máxima Corte
de Justiça brasileira, ao declarar a inconstitucionalidade da sobredita norma sem pronúncia
de sua nulidade, é de que o critério legal objetivo do art. 20, § 3º, da LOAS, não mais pode,
por si só, fundamentar juízo denegatório do benefício assistencial a título de ausência de
comprovação da situação de miserabilidade. 11. Ocorre que, no caso dos autos, o acórdão
hostilizado não se ateve à renda per capta para concluir pela ausência de prova da
hipossuficiência econômica. A constatação de que a renda per capita formal é inferior a ¼
do salário mínimo não é suficiente, por si só, para determinar a concessão do benefício em
foco. Esta TNU, em acórdão da minha relatoria (PEDILEF N. 5009459-
52.2011.4.04.7001/PR), decidiu que a renda inferior a ¼ do salário mínimo não induz
presunção absoluta quanto ao estado de miserabilidade. Confira-se o seguinte excerto do
referido julgado: “Diferentemente do que vem sendo decidido pelo STJ e por este Colegiado,
comungo do entendimento da 3ª TR do Paraná, pois entendo que a miserabilidade não pode
ser presumida, muito menos de forma absoluta, sobretudo quando, como ocorre no caso dos
autos, outros elementos de convicção apontam no sentido da sua ausência. E assim entendo
porque a Seguridade Social é regida, dentre outros, pelo “princípio da seletividade” (Art.
194, II, da CF/88), traduzido na noção de que os seus benefícios e serviços devem ser
oferecidos e prestados nos casos de real necessidade. É de conhecimento notório que a
economia brasileira é marcada por alto percentual de informalidade, não sendo raros os
casos de famílias que, a despeito de não registrarem renda formal, ostentam qualidade de
vida satisfatória, de acordo com padrões internacionalmente aceitos.” (TNU – Ac. Unânime
- Seção de 9/04/2014) 12. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia com
a mais recente jurisprudência desta Turma Nacional, o que obsta o conhecimento do incidente
nos termos da Questão de Ordem nº 13. 13. Incidente de uniformização de jurisprudência não
conhecido. A Turma Nacional de Uniformização não conheceu do incidente de uniformização,
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nos termos do voto-ementa do juiz federal relator. (PEDILEF 200870950006325, JUIZ
FEDERAL PAULO ERNANE MOREIRA BARROS, TNU, DOU 21/08/2015 PÁGINAS
235/306.)

Pela análise dos autos, verifico que a falecida autora possuía condições de se
manter ou ser mantida por sua família dignamente, razão pela qual o benefício assistencial é
indevido, já que a aferição que ora se faz é pela ausência de miserabilidade ou mesmo
vulnerabilidade social, tendo em vista o formulário social e  as fotografias de sua residência,
que demonstram certa capacidade financeira ou mesmo renda suficiente para fazer frente aos
gastos cotidianos.

Realço que essa é a melhor interpretação do sentido da norma assistencial, de
atender aqueles que demonstrem a efetiva necessidade alimentar, ainda que isso importe
corrigir a literalidade de outras normas, como o Estatuto do Idoso, que determina seja
ignorada a verdade real, qual seja, o recebimento de um salário mínimo por um de seus entes.
Ora, a não observância dos fatos concretos colocaria em risco o equilíbrio atuarial e
financeiro da própria Assistência Social, ramo da Seguridade Social que, por sua vez, deve
garantir a todos verba alimentar suficiente para as contingências da vida, principalmente a
incapacidade e idade avançada, mas desde que observada a seletividade, princípio que visa
justamente garantir o sistema.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.

Diante ao exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença por
seus próprios fundamentos. Homologo a habilitação de Altivo Fantone como sucessor
processual da autora. Retifique-se a autuação do processo.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000362850v6 e do código CRC cc91e0ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:47
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RECURSO CÍVEL Nº 5004073-03.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: JULIANA DE FATIMA PINTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela UFES em face da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a UNIVERSIDADE a pagar
valores correspondentes às férias e o respectivo adicional constitucional de 1/3 (um terço),
relativamente à 16 dias do exercício de 2014, período em que esteve afastada para a
realização do curso de pós-graduação strictu sensu (doutorado).

Alega a recorrente que os períodos de férias da servidora Juliana de Fátima
Pinto, no exercício de 2014, foram agendados para: 1ª etapa de 20/01 a 03/02/2014 (15 dias) e
2ª etapa de 18/07 a 01/08/2014 (15 dias). Aduz que a servidora obteve afastamento para
doutorado a partir de 03/02/2014, assim, gozou o primeiro período de férias, motivo pelo qual
foi descontado apenas o valor proporcional do período não usufruído, conforme fichas
financeiras juntadas na contestação. Afirma também que a Portaria Normativa SRH 02/2011
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão determinava que o servidor licenciado
ou afastado fará jus às férias relativas ao exercício em que se der o retorno, enquanto que o
art. 102, VIII, e, da Lei nº 8.112/90, considera como de efetivo serviço o afastamento em
virtude de licença para capacitação, conforme dispuser o regulamento. Aduz que as
alterações advindas com Orientação Normativa n. 10/2014, de 03/12/2014, permitiram o
pagamento de 1/3 de férias para os servidores afastados para pós graduação, porém, não há
previsão para aplicação retroativa da nova norma. Eventualmente, requer a aplicação da TR
como índice de correção monetária, bem como a modificação do termo inicial dos juros de
mora.

VOTO

Acerca da matéria, assevero que consoante o disposto no art. 76 da Lei nº
8.112/90, independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um
adicional correspondente a um terço da remuneração do período de férias. O artigo 77, § 2º,
da mesma lei, estabelece que é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

Por sua vez, a licença para capacitação está prevista no art. 102, VIII, e, da Lei
nº 8.112/90, dentre os afastamentos considerados como de efetivo exercício. Sem razão,
portanto, a UFES ao alegar que o adicional de férias só seria devido se o servidor estivesse
trabalhando, bem como proceder o desconto do 1/3 de férias referente ao segundo período de
gozo marcado pela autora.
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Note-se que o art. 102, VIII, e, da Lei nº 8.112/90 considerou preponderante o
interesse público no caso de licença para capacitação do servidor, ao considerar o afastamento
como de efetivo exercício, não havendo falar em preponderância de interesse individual sobre
o interesse público no pagamento do adicional de férias ao servidor afastado.

Conquanto conste na referida alínea a ressalva “conforme dispuser o
regulamento”, o regulamento não poderia em nenhuma hipótese, sob pena de ilegalidade,
conter disposição contrária ao texto legal, como fez a Portaria Normativa SRH 02/2011, ao
não considerar o afastamento em razão de licença para capacitação como de efetivo exercício
- ao contrário do que reza o caput do referido artigo -, para efeito de recebimento do adicional
de férias. Acerca da matéria, trago a colação seguintes julgados do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. PROFESSOR. AFASTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO). CONCESSÃO.
PRECEDENTES. 1. Encontra amparo nesta Corte o entendimento de que aos servidores
públicos é assegurado o direito de receber as férias, com as conseqüentes vantagens
pecuniárias, enquanto permanecerem afastados para realização de curso de pós-graduação
stricto sensu no País, período que é considerado de efetivo exercício (art. 102, IV, da Lei n.
8.112/90). Precedentes. 2. Recurso especial não provido. (STJ, Relator: Ministra ELIANA
CALMON, Data de Julgamento: 15/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA);

ADMINISTRATIVO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO
EM CURSO DE DOUTORADO. DIREITO A FÉRIAS E 1/3. 1. Trata-se, na origem, de
mandado de segurança em que se objetiva assegurar o direito à percepção das férias com as
conseqüentes vantagens pecuniárias, enquanto permanecer afastado para participação em
curso de pós-graduação stricto sensu no país, na modalidade doutorado. 2. O STJ, em tema
idêntico, decidiu que faz jus o servidor às férias nos períodos correspondentes ao
afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país ou de
licença para capacitação, até porque tais períodos são considerados como de efetivo
exercício, nos termos do art. 102, IV e VIII, e, da Lei n. 8.112/90. 3. Não cabe ao
regulamento, ou a qualquer norma infralegal, criar restrições ao gozo dos direitos sociais,
mediante interpretação que afronte a razoabilidade e resulte na redução da intelecção
conferida ao termo "efetivo exercício". (REsp 1370581/AL, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/4/2013, DJe 9/5/2013) 4. É parte legítima
para integrar o pólo passivo de mandado de segurança a autoridade que efetivamente
pratica o ato apontado como ilegal. Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma,
AgRg no REsp 1377925/AL, Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013)

Também neste sentido, trago à colação os seguintes julgados do TRF da 4º
Região:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM
CURSO DE CAPACITAÇÃO. DIREITO A FRUIÇÃO DE FÉRIAS E A PERCEPÇÃO DO
ADICIONAL DE FÉRIAS. Não há como se negar o direito de receber o adicional de férias
aos servidores licenciados para participar de curso de capacitação ou afastados para estudos
ou missão no Exterior ou, ainda, para participação em programa de pós-graduação stricto
sensu, mormente quando a Lei n.º 8112/90 considera como tempo de efetivo exercício esses
afastamentos. (TRF4, APELREEX 5000188-65.2011.404.7212, Quarta Turma, Relator p/
Acórdão Caio Roberto Souto de Moura, D.E. 01/08/2013)
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AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL
DE FÉRIAS. AFASTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1."O afastamento do servidor público para estudo,
quando autorizado, é considerado como de efetivo exercício (art. 102, VII, da Lei nº
8.112/90). (TRF4, APELREEX 5012007-35.2011.404.7200, Quarta Turma, Relator p/
Acórdão João Pedro Gebran Neto, D.E. 19/12/2012)". 2."Não há como se negar o direito de
receber o adicional de férias aos professores afastados para cursar mestrado ou doutorado,
mormente quando a Lei n.º 8112/90, em seu art. 102, incisos IV e VII, considera como tempo
de efetivo exercício os afastamentos em virtude de licenças para estudo no exterior e de
participação em programa de treinamento regularmente instituídos. Apelações desprovidas.
(TRF4, AC 5011363-47.2010.404.7000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz, D.E. 27/08/2012)". 3. Agravo a que se nega provimento. (TRF4
5060099-19.2012.404.7100, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz, D.E. 27/06/2013)

Por fim, quanto ao mérito do processo, ratifico a sentença principalmente ao
aduzir:

“Assim, uma vez que a legislação considera como tempo de efetivo exercício o período em que
o servidor público está afastado para participação em programa de treinamento regularmente
instituído ou em programa de pós-graduação strictu sensu no país (art. 102, IV da Lei nº.
8.112/1990), há de ser pago ao mesmo o valor equivalente às férias, bem como o respectivo
adicional de 1/3 referente a esse período.

Por essa razão, comprovado que a parte autora não gozou 16 dias de férias referentes ao
exercício de 2014 em razão de estar afastada para participação em Programa de Pós-
graduação, merece ser indenizada, como requerido na inicial.

Ressalto que os valores descontados em fevereiro de 2014 que a autora pretende restituir,
como requerido no item c  dos pedidos elencados na inicial, como esclarecido pela ré, referem-
se ao mesmo exercício de 2014 e não ao exercício de 2013, como alegado.

Desse modo, o pedido de restituição proposto nesse item c configura-se repetição do pedido
exposto no item b, ou seja, no pagamento das férias não gozadas no exercício de 2014 e seu
respectivo adicional.”

Acerca do pedido de modificação dos consectários, o recurso merece parcial
provimento. Com efeito, assevero que em 20/09/2017, quando do julgamento do RE
870.947/SE, leading case de repercussão geral,  o Supremo Tribunal Federal fixou as
seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
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se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob
pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

Quanto ao pedido de modificação dos índices de juros de mora, o recurso
merece prosperar, tendo em vista que restou assentado no julgamento do RE 870.947/SE que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação inicial, nos termos do
disposto no art. 405 do CC/02: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Por fim, ainda que pendente de trânsito em julgado o RE 870.947/SE, observo
que em 03/10/2019, quando do julgamento dos embargos de declaração, o STF decidiu que
não haveria modulação dos efeitos da decisão, deste modo, prevalecendo a tese fixada no RE
870.947/SE.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto
no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Por estes fundamentos, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURO DA UFES apenas para fixar os juros de mora consoante critérios estipulados no
artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir da data da
citação, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000384543v2 e do código CRC 79568774.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002390-28.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ROBSON DE ASSIS TABYRA (AUTOR)

RELATÓRIO

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, militar da reserva, de
pagamento de valores decorrentes do reconhecimento de desvio de função.

Alega a recorrente, em síntese, prescrição do direito e impossibilidade de
reconhecimento de desvio de função de servidor militar, em decorrência dos estritos
postulados da hierarquia e disciplina do regime castrense. Na eventualidade da manutenção
da sentença, pugna pela aplicação da TR como índice de correção monetária, bem como pelo
cômputo dos juros de mora a partir da citação.

VOTO

Ao início, afasto a alegação de prescrição do direito, tendo em vista que, em se
tratando de pedido de pagamento de valores atrasados, aplica-se a regra disposta na Súmula
85 do E. STJ, segundo a qual: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura
da ação.”

Acerca da matéria, observo que a Súmula 378 do STJ, editada em 04/2009,
dispõe: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais
decorrentes.”

Posteriormente, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que,
para o reconhecimento do desvio funcional, é necessária a existência de prova inequívoca do
exercício de atividades privativas do cargo para o qual o servidor interessado alega haver sido
desviado de função. Neste sentido:

"SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGENTE ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
TÍPICA DE AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO
COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. 1. As situações
jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados pela parte recorrente serão
apreciados em conformidade com as normas do Código de Processo Civil de 1973, consoante
determina o art. 14 da Lei nº 13.105/15. 2. A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona
no sentido de que o desvio de função, para que seja caracterizado, deve ser demonstrado por
prova inequívoca do exercício de atividades privativas do cargo para o qual teria havido o
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desvio. Precedentes. 3. O art. 11 da lei 10.593/02 define as atribuições do cargo de Auditor
Fiscal do Trabalho, porém, não estabelece um rol de atividades privativas e, em seu parágrafo
único, remete tal regulamentação a ato do poder executivo, fixando, porém, os limites ao
poder regulamentar. Por sua vez, do parágrafo único do citado art. 11, infere-se que as
atividades privativas, a serem definidas, devem limitar-se àquelas que digam respeito à
fiscalização e auditoria. 4. Por sua vez, também são definidas atribuições de Auditores Fiscais
do Trabalho no art. 18 do Decreto nº 4.552/2002. 5. A Instrução Normativa da SRT nº 3/2002
não delegou funções privativas de Auditor Fiscal do Trabalho aos Agentes Administrativos,
confiando-lhes apenas a verificação de documentos e função de apoio. 6. Assim, consoante
legislação aplicável ao caso, verifica-se que as homologações de rescisões de contratos de
trabalho, as mediações e orientações trabalhistas de empregados e empregadores não são
funções privativas de Auditor Fiscal do Trabalho, porquanto também atribuídas ao cargo de
Agente Administrativo, de modo que não restou comprovado nos autos o desvio de função. 7.
Prejudicado o pedido de indenização a título de danos morais, uma vez não demonstrado o
desvio de função. 8. Apelação da autora não provida." (Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1825744
0000563-74.2011.4.03.6115, JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, TRF3 - QUINTA
TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/12/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.);

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA
85 DO STJ. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSENCIA DE PROVA DO DESVIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Prescrição de
fundo de direito afastada, pois o desvio de função gera uma relação de trato sucessivo, na
medida em que se renova enquanto mantido o desvio funcional, de modo que deve ser aplicado
ao caso o entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. 2. Está sedimentado na
jurisprudência deste Tribunal o entendimento segundo o qual o desvio de função não
autoriza o reenquadramento do empregado ou servidor público no quadro de carreira da
empresa ou entidade pública, mas tão somente o pagamento das diferenças salariais entre a
remuneração das funções efetivamente exercidas e a que o empregado ou servidor recebeu.
3. A documentação acostada pelo autor é inservível, pois se limita a: uma declaração de que
ele participou de um treinamento prático (fl. 13); um questionário sobre desvio de função que
sequer contém a assinatura de seu signatário (fl. 14); documento da Reitoria da UFV,
solicitando ao Ministério da Educação a solução dos casos de desvio de função de servidores
da universidade (fl. 15). Cabe salientar que o treinamento realizado pelo servidor nas
atividades correlatas aos serviços da LESA (Laboratório de Engenharia Sanitária e
Ambiental) não foi direcionado, especificamente, ao desempenho do cargo de Técnico em
Laboratório, o que é possível perceber mediante uma simples leitura da declaração de fl. 13 e
da relação das atribuições do cargo, constante à fl. 125. 4. A prova testemunhal produzida é
insuficiente, vez que o pagamento das diferenças salariais advindas do serviço prestado em
desvio de função está condicionado ao seu efetivo reconhecimento, o que só pode ocorrer
mediante prova inequívoca do fato, circunstância que, decerto, não pode ser demonstrada com
base em uma única testemunha. 5. Ademais, no documento emitido pela própria ré, com a
relação de inúmeros servidores desviados de suas funções, não consta o autor (fls. 72/84), o
que fragiliza ainda mais a prova por ele produzida. 6. Apelação do autor desprovida. Remessa
oficial e apelação da parte ré parcialmente providas. 7. Honorários sucumbenciais fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa sua execução ante a concessão da assistência
judiciária gratuita (Lei n. 1.060/50, art. 12)." (AC 0022276-72.2001.4.01.3800, JUÍZA
FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, TRF1 - 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-
DJF1 21/09/2012 PAG 1381.).

No caso dos autos, o autor serviu à Marinha do Brasil ocupando no fim da
carreira militar a graduação de Suboficial, desde 01 de julho de 1988 até 25 de outubro de
2018, quando foi transferido para a reserva remunerada(aposentado). Afirma na inicial que “A
administração Naval, visando fazer com que o militar pudesse trabalhar em Desvio de
função como Oficial de Serviço(segundo tenente), fez uma suposta qualificação para o
serviço de Oficial de serviço, lançando tal registro na folha de alterações do militar, em
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anexo. Por conseguinte, no período de 25.08.2014 à 31.08.2016, o autor que é Suboficial
exerceu as funções de Oficial de Serviço (OSE). Por sua vez, para a função de Oficial de
Serviço (OSE), o posto inicial é o de Segundo Tenente.”

Pois bem, compulsados os autos, verifica-se que os documentos anexados na
inicial (evento 1, docs. de 6 a 12) comprovam de forma inequívoca que o autor obteve
credencial para o exercício das atividades de Oficial de Serviço, a partir de 25/08/2014,
exercendo tal função em algumas escalas de serviços, conforme tabela de escala juntada nos
documentos de 08 a 12 do Evento 1. Consta ainda que, em outras escalas de serviço, o autor
desempenhava a função de Suboficial.

Diante dos documentos juntados nos autos, entendo que o autor comprovou de
forma inequívoca o desempenho de atribuições inerentes à patente de Oficial de Serviço, ou
seja, que em determinadas escalas desenvolvia atividades diversas às pertinentes ao seu cargo
de Suboficial, devendo, deste modo, ser reconhecido o desvio de função.

Observo, também, que o fato de estar submetido ao regime especial castrense
não obsta o direito pleiteado pelo autor, visto que o reconhecimento de desvio de função e
pagamento correspondente não constitui direito a ser restringido a apenas uma ou algumas
categorias de servidores, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Ademais,
observo que não há impedimento legal para o reconhecimento do desvio de função aos
servidores militares.

Acerca da matéria, trago a colação julgado do TRF da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. DESVIO DE FUNÇÃO. PRIMEIRO TENENTE. DIFERENÇAS
DE SOLDO. DEDUÇÃO DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. JUROS
MORATÓRIOS. 1. Da leitura do art. 25 da Lei 6.880/80 resta claro que o militar fará jus aos
direitos próprios do cargo que exercer seja em caráter efetivo ou interino. Tal se dá,
inclusive, em observância ao princípio do não enriquecimento sem causa ao qual também
deve se submeter a Administração. 2. Restando incontroverso nos autos que a administração
militar determinou ao autor, Subtenente de Comunicações, que atuasse no Comando do
Pelotão de Comunicações do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, atribuição exclusiva
de Primeiro Tenente, mantida a sentença que condenou a União ao pagamento das
diferenças entre os soldos, no período pleiteado, respeitada a prescrição quinquenal. 3. Sobre
as diferenças remuneratórias devidas entre os soldos referentes aos postos de Subtenente e
Primeiro Tenente, deverão incidir os descontos obrigatórios eventualmente incidentes, os
quais deverão ser realizados em liquidação de sentença. 4. Como se tratam de diferenças de
soldo que não foram pagas, inexistem valores a serem compensados em razão de
licenciamento. 5. Concluído o julgamento do RE nº 870.947, em regime de repercussão geral,
definiu o STF que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (TRF4, AC - APELAÇÃO CIVEL,
Processo: 5046860-40.2015.4.04.7100/RS, Data da Decisão: 08/08/2018, Orgão Julgador:
TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA)

Diante de todo o exposto, entendo que deve ser reconhecido ao autor o
pagamento do desvio de função pelo desempenho das atribuições de Oficial de Serviço,
apenas em relação aos dias que efetivamente esteve exercendo as funções de Oficial, e não
por todo o período que concorreu à tabela de serviço.
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Quanto ao pedido de modificação dos consectários, observo que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob
pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

Quanto ao pedido de modificação dos dies a quo dos juros de mora, o recurso
merece prosperar, visto que os juros de mora devem incidir a partir da citação inicial, nos
termos do disposto no art. 405 do CC/02: “Contam-se os juros de mora desde a citação
inicial.”

Por fim, observo que ainda que pendente de trânsito em julgado o RE
870.947/SE, bem como eventual modulação de seus efeitos, ressalto que trata-se de tema
acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo, caso se modifique o
marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus efeitos, poderá o réu se
insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução, deste modo, não havendo
que se falar em suspensão do feito.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto
no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
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Por estes fundamentos, voto por dar parcial provimento ao recurso apenas para
fixar a incidência dos juros de mora a partir da data da citação inicial, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000370905v4 e do código CRC 5c54ef0a.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002712-82.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO ALVES MORAIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do
benefício assistencial de Amparo Social ao Idoso (LOAS), desde 14/09/2017.(evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 39): julgou procedente o pleito condenando o INSS a a
conceder  o benefício de prestação continuada (NB 88/703.158.842-2) à pessoa idosa, com
efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, em 14/9/2017.

Razões da parte recorrente - INSS (evento 45, Recurso Inominado 1): diz
que restou apurado, segundo informação extraída do CadÚnico,  que o autor aufere renda
mensal de R$ 900,00, possuindo assim renda superior a 1/4 do salário mínimo
vigente.  Sendo assim, não pode ser mantida a concessão do benefício assistencial no caso em
análise, pois a situação de miserabilidade não foi identificada.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes
físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o
princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera
constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação
todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula
norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade
requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A
regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei
12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os
da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 484



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 359/420

5002712-82.2018.4.02.5001 500000372963 .V9 JES10867© JES7058

30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem
não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o §
3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo,
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470,
de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão
ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar
e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº
9.720, de 30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se
àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art.
20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de
deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois
anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
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III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985,
concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de
permitir que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o
critério objetivo (renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO
DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O
Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia
de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família
(art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos
cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da
idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2.
o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de
deficiência mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à
miserabilidade, a situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao
benefício postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito
para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per capita não
supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente
declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob
exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de
outros parâmetros para a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à
correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. 7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o
disposto no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela,
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tendo em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover
à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, vez que possui 68 anos.  (evento 1,
Identidade 4).

Da visita feita pelo Oficial de Justiça à casa da parte autora, em 18/06/2019
(evento 32, Certidão 1), constatou-se que reside sozinho,  de favor, temporariamente, em um
imóvel cedido e que vive basicamente com a ajuda recebida da Igreja Católica do
bairro. Trata-se de residência bem simples, em alvenaria, sem garagem, com cobertura em
fibrocimento (Eternit), sendo que os poucos móveis e eletrodomésticos que guarnecem a
residência estão em precárias condições de conservação.

Quanto à composição familiar e renda, no referido relatório social realizado,
restou comprovado que o demandante reside sozinho e de acordo com documentos anexados
aos autos (evento 25, Processo Administrativo 1), está cadastrado no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, onde consta renda per capita (evento 25,
Processo Administrativo 1, fl.6), em 11/08/2017, no valor de R$ 375,00. No cadastro anexado
às fls. 17-20, atualizado em 03/04/2017, consta que a autor atividade como trabalhador por
conta própria (bico, autônomo) e que no último período de 12 meses trabalhou apenas por 5
meses e que recebeu remuneração mensal no valor de R$ 900,00.

Observo que o útimo registro de contribuições previdenciárias da parte autora se
refere ao período compreendido entre 22/09/2014 e 07/06/2015, como empregado, na
empresa MRV Construções Ltda. 

No caso, estamos diante de um idoso, com 68 anos, sendo certo que não
aufere qualquer renda direta. Os valores recebidos pela parte autora ocorreram em tempo
pretérito, bem como de forma eventual, logo, não pode ser tido como renda certa e mensal.
Cabe ressaltar ainda, que a sua última contribuição previdenciária se deu em 07/06/2015.

Assim sendo, pela análise dos autos, verifico que o recorrido não possui
condições de manter-se a si mesmo ou ser mantido por sua família dignamente, razão pela
qual o benefício assistencial é devido, já que a aferição que ora se faz é pela presença de
miserabilidade ou mesmo vulnerabilidade social.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.
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Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000372963v9 e do código CRC b2b746e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5000628-93.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TEREZINHA GOMES FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do
benefício assistencial de Amparo Social ao Idoso (LOAS), desde 28/08/2017.(evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 30): julgou procedente o pleito condenando o INSS a a
conceder  o benefício de prestação continuada (NB 88/703.123.378-0) à pessoa idosa, com
efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, em 28/08/2017.

Razões da parte recorrente - INSS (evento 37, Recurso Inominado 1): diz
que restou devidamente comprovado que a renda per capita familiar é superior a ¼ do salário
mínimo vigente, pois a aposentadoria de seu marido supera um salário mínimo e que as
condições em que sobrevive a parte autora não comprovam a existência de situação de
miserabilidade.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes
físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o
princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera
constitutiva da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação
todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
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V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula
norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade
requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A
regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, 2a Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei
12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os
da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
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30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem
não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o §
3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo,
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470,
de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão
ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar
e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº
9.720, de 30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se
àquela “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art.
20, § 2º, da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de
deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois
anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, nos seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
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III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se
afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de
deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria
manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com
qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985,
concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de
permitir que outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de
prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o
critério objetivo (renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO
DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O
Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia
de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família
(art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos
cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da
idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2.
o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de
deficiência mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à
miserabilidade, a situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao
benefício postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito
para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per capita não
supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente
declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob
exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de
outros parâmetros para a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à
correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. 7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o
disposto no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela,
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tendo em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover
à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, vez que possui 67 anos.  (evento 1,
Petição Inicial 1).

Da visita feita pelo Oficial de Justiça à casa da parte autora, em 21/11/2018
(evento 20, Certidão 1), constatou-se que reside com seu cônjuge, atualmente com 69 anos de
idade, casados há 45 anos e com três filhos casados e com vida independente de seus pais. Foi
constatado que o esposo da parte é o único mantenedor da casa e que recebe o valor bruto de
R$ 1.030,00 proveniente de aposentadoria. A família não recebe nenhuma ajuda financeira de
programas de assistência social, ou mesmo de instituições privadas, ou de pessoas
conhecidas.

  A parte autora reside em imóvel próprio, dividida em sala, três quartos,
banheiro, copa, cozinha, área de serviço e varanda, tudo muito modesto, contudo, vê-se
capricho, organização, limpeza e zelo com o imóvel e seus humildes pertences. Foi
consignado que há fornecimento de água e luz no imóvel, embora não haja rede de esgoto,
utilizando-se o sistema de fossa. A rua é asfaltada, o bairro é abastecido de transporte público,
na modalidade circular e os hospitais mais próximos localizam-se há mais de 5 km de
distância.

Na referida certidão do Oficial de Justiça, restou verificado que a família possui
três empréstimos bancários no valor de R$ 285,00, R$ 49,00 e R$ 19,00, que são descontados
diretamente da aposentadoria do cônjuge da parte autora, restando-lhe para o mês o valor de
R$ 678,00. Como despesas mensais informaram gastar aproximadamente R$ 450,00 com
alimentação (informou não ter condições de comprar carne e frutas, sendo raro a ingestão de
tais itens). Disseram ter despesas fixas mensais com remédios para a parte autora no valor de
R$ 78,00 e com o seu cônjuge, no valor de R$ 50,00, não havendo despesas com tratamento
médico no momento. Ainda ressaltaram despesas com gás de cozinha no valor de R$ 80,00
por mês, luz - variando de R$ 98,00 à 105,00, água (última no valor de R$ 134,00), cartão
para celular no valor de R$ 40,00 por mês, perfazendo um total de R$ 1.290,00.

Observo que não há contribuições previdenciárias da parte autora, e que as
últimas contribuições do seu cônjuge ocorreram no período entre 27/08/2012 a 12/09/2012,
passando a receber aposentadoria por idade em 24/02/2014.

Registro que os gastos extraordinários com medicação ou mesmo outros gastos
acessórios advindos dos problemas de saúde da parte autora e/ou outro familiar podem ser
suportados pelo Estado, que em sua maioria é fornecido pelo Sistema Único gratuito de
saúde.
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Ademais, entendo que os valores descontados relativos a empréstimos bancários
não podem ser considerados como despesas, mas sim como um valor/renda que foi recebido
antecipadamente.

Assim, pela análise dos autos, verifico que a parte autora possui condições de
manter-se a si mesma ou ser mantida por sua família dignamente, razão pela qual o benefício
assistencial é indevido, já que a aferição que ora se faz é pela ausência de miserabilidade ou
mesmo vulnerabilidade social, tendo em vista o formulário social e as fotografias de sua
residência, que demonstram certa capacidade financeira ou renda suficiente aos gastos
cotidianos.

Realço que essa é a melhor interpretação do sentido da norma assistencial, de
atender aqueles que demonstrem a efetiva necessidade alimentar, ainda que isso importe
corrigir a literalidade de outras normas, como o Estatuto do Idoso, que determina seja
ignorada a verdade real, qual seja, o recebimento de um salário mínimo por um de seus entes
e sua supressão da renda. Ora, a não observância dos fatos concretos colocaria em risco o
equilíbrio atuarial e financeiro da própria Assistência Social, ramo da Seguridade Social que,
por sua vez, deve garantir a todos verba alimentar suficiente para as contingências da vida,
principalmente a incapacidade e idade avançada, mas desde que observada a seletividade,
princípio que visa justamente garantir o sistema.

Por fim, diante de eventual modificação do contexto social, poderá requerer
novamente o benefício na esfera administrativa e assim passar pelo crivo do INSS, inclusive
com novas perícias (social e médica), caso necessárias.

Desta forma, ausentes um dos requisitos (meios financeiros de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família), o benefício não é devido.

Com isso, revogo a tutela antecipada de urgência concedida em sentença, não
devendo, todavia, ter a parte autora que devolver os valores recebidos a esse título, por se
tratar de verba de natureza alimentar. 

Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores
recebidos por força de tutela de urgência antecipada ou mesmo em razão do efeito meramente
devolutivo do recurso, de se ressaltar que este juízo não desconhece o entendimento firmado
pelo STJ no Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em 12/02/2014, tampouco o cancelamento da
Súmula nº 51 da TNU que, nos autos do Processo nº0004955-39.2011.4.03.6315,
recentemente, encampou ou mesmo se submeteu ao entendimento superior mencionado. 

No entanto, o julgado do STJ não pode ser aplicado indistintamente às ações
que tramitam perante os juizados especiais, tendo em vista que, ao contrário dos demais
jurisdicionados que demandam na justiça federal, os demandantes dos JEFs são, em geral,
hipossuficientes, e ajuízam ações utilizando-se do jus postulandi, ou seja, sem advogados, ou
muitas vezes representados por profissionais não especializados. 

Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de valores
recebidos em virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de cognição da
questão. Nos casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida, uma vez
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que, na maioria dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o tenha feito,
não deve ficar sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de valores geraria
no microssistema dos juizados. 

Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o
esvaziamento dos JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente
para atender com rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para
obtenção de bens da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das
vezes buscam benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda
por motivo de saúde, desemprego, ou miserabilidade. 

Desta forma, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da
devolução de valores que receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma
transversa, na inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou seja, o hipossuficiente será
praticamente forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema
recursal, para obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxilio doença, LOAS,
aposentadoria por invalidez, beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da
demora na tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver verbas alimentares em razão
de convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante.
O jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiencia técnica, confia mais do que
qualquer outro jurisdicionado no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento
esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados, sem que sejam ponderados
os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe provimento
para julgar improcedente o pedido da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000373135v22 e do código CRC 69b1990f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5001246-41.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SILVIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela pare autora em face do
acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a improcedência do pedido
de indenização material e moral em virtude de supostos desfalques na conta do PIS PASEP.

 Alega o embargante, em síntese, omissões no julgado quanto ao discurso do
Presidente da República quando da publicação da Lei 13.677/2018, omissão quanto às
conclusões da Controladoria Geral da União sobre o caso, bem como omissão sobre a
inconstitucionalidade do uso da TR como índice de correção monetária.

VOTO

Compulsados os autos, observo que o acórdão embargado analisou e
fundamentou toda a pretensão acerca da inaplicabilidade dos índices pretendidos pelo autor
na inicial, em virtude do  disposto no art. 12 da Lei 9.365/1996 e no art. 3º da LC 26/75, que
estabelecem especificamente os consectários a serem observados na correção do saldo do PIS
PASEP, tendo o voto esclarecido de modo exauriente que a pretensão autoral vai de encontro
ao disposto no referidos dispositivos legais, motivo pelo qual a ação é improcedente.

Observo, ainda, que a parte autora trouxe aos autos planilha de cálculo
utilizando índices de juros e correção monetária diversos dos previstos em Lei e, deste modo,
a pretensão foi afastada com fundamento na aplicação de dispositivos legais específicos para
o caso de correção do saldo do PIS PASE. Assim, não há que se falar em omissão no julgado
por falta de menção à discurso presidencial, ou por inaplicabilidade de tese firmada pelo STF
em matéria diversa, visto que no caso dos autos a aplicação da norma se dá de forma cogente.

No mais, utilizou-se fundamentação clara, objetiva e completa, sendo o recurso
inominado julgado na linha de fundamentos que presidem as questões, convindo anotar,
ainda, que a motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juiz
considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas
partes, não havendo de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação,
ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos. A propósito, já decidiu o C.
STJ: "Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a examinar todas as
normas legais citadas e todos os argumentos utilizados pelas partes e sim somente aqueles
que julgar pertinentes para lastrear sua decisão". (STJ, EDRESP nº 92.0027261, 1ª Turma,
rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.93, p. 4515).
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Ressalta-se, ainda, que não se deve confundir omissão com inconformismo
diante do resultado ou fundamentação do julgamento, não sendo os embargos declaratórios
meio de impugnação destinado a obter a reforma do julgado ou rediscussão de questões já
decididas, pois "mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa". (STJ - 1ª Turma, REsp 13.843-0-SP-Edcl, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12980).

Por fim, esclareço que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito, os
elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos
termos do art. 1.025 do novo CPC

Voto por negar provimento aos embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000351748v2 e do código CRC 599c375a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5003215-06.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RUBIA CARLA MARQUES (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em razão de alegada
omissão no julgado que deu parcial provimento ao recurso da parte para condenar a CAIXA
ao pagamento de R$ 100,77 a título de juros e R$ 12,53 a título de IOF, valores que foram
descontados indevidamente da conta corrente da mesma.

Alega a embargante omissão quanto ao julgamento dos pedidos de repetição em
dobro do indébito e honorários advocatícios.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei
nº 9.099/1995, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, obscuridade,
contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da arguição do embargante, verifica-se
que esse aponta a existência omissão no julgado.

Quanto ao pedido de modificação do voto no que diz respeito à repetição em
dobro dos valores, não assiste razão ao embargante. Com efeito, verifica-se que o
relatório/voto do evento 67 analisou e fundamentou toda a pretensão acerca dos pedidos de
indenização material e moral formulados, deixando claro que somente é devido à parte a
restituição dos encargos cobrados pelo banco, visto que o valor do principal já foi devolvido
administrativamente. Assim, não há que se falar em restituição em dobro do montante.

Quanto à omissão da condenação em verba honorária, os embargos merecem
parcial provimento, devendo constar no dispositivo da sentença o que segue:

“Sem custas. Sem condenação em verba honorária, em virtude do disposto no
art. 55 da Lei 9.099/95.”

Com efeito, assevero que a Lei nº 9.099/95 prevê no artigo 55 que a condenação
em honorários advocatícios em segundo grau somente se dá quando vencido o recorrente,
estabelecendo como critério para fixação da verba honorária a sucumbência recursal.

Neste sentido, também o enunciado 57 do FONAJEF estabelece “Nos Juizados
Especiais Federais, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios”.
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No caso, tendo sido parcialmente provido o recurso da parte autora, e não
havendo recurso da CEF, não há que se falar em condenação em verba honorária, consoante
interpretação literal do citado art. 55 da Lei 9.099/95, bem como pelo enunciado acima
citado.

Diante de tais fundamentos, voto por acolher os embargos de declaração apenas
para esclarecimento de dúvida, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000376569v3 e do código CRC e8e1efce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5006646-14.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FLORINDA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)

RELATÓRIO

 

Trata-se de ação ajuizada por FLORINDA DOS SANTOS FREITAS em face do
INSS visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 267,12 (planilha 6 do evento 1) e danos morais decorrentes de alegado desconto
indevido nos proventos de pensão por morte, através do lançamento da rubrica “null – código
244” ao longo dos meses, no valor de débito de R$ 19,08 cada lançamento.  Alega a autora,
em síntese, procurou a autarquia federal para tratar do assunto, mas que não foi esclarecido o
motivo dos débitos nem do que se trata a rubrica “null” em seu contra cheque.

Em contestação o INSS alegou que os descontos no benefício previdenciário
foram lançados a título de “contribuição ao ABAMSP”.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de dano materiais,
condenando o INSS a cancelar os descontos incidentes no benefício previdenciário da parte, a
título de contribuição ao ABAMSP, como a não realizar qualquer desconto sem autorização
expressa do autor. Julgou procedente o pedido de danos morais condenando a autarquia ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recorreu o INSS alegando ausência de danos morais à parte autora, pleiteando,
eventualmente, redução do valor arbitrado.

VOTO

No caso, compulsados os autos, verifica-se que o INSS trouxe em contestação
(evento 10) a informação de que os descontos estavam sendo efetuados a título de
contribuição ao ABAMSP , porém, não trouxe qualquer documento comprovando a anuência
da parte autora quanto aos descontos em seu benefício previdenciário.

Sendo este o caso, entendo comprovada a tese alegada na inicial de desconto
indevido no benefício previdenciário da parte, pois o INSS não trouxe aos autos documento
essencial para comprovar a licitude e legitimidade dos descontos.

A propósito do tema, observo ainda que tem sido noticiado na imprensa a
ocorrência de descontos indevidos de associações em benefícios previdenciários,
circunstância que, no caso específico dos autos, é de responsabilidade do INSS, visto que
efetuou débitos no benefício previdenciário sem a anuência do titular. Neste sentido:
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https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/04/27/int
ernas_economia,676651/descontos-indevidos-na-aposenadoria.shtml e 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI284807,11049-
Descontos+indevidos+de+associacoes+em+beneficios+previdenciarios .

Deste modo, entendo que o caso dos autos não se trata de mero aborrecimento
ou dissabor, tendo em vista que a autora foi surpreendida com débitos ilegítimos em seu
benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, circunstância que torna devido o dano
moral a ser suportado pelo INSS. Convém mencionar, ainda, que segundo consta na inicial
houve tentativa da parte de solução da questão administrativamente, mas que, por outro lado,
o INSS não demonstrou prestatividade ou eficiência na solução do caso.

 Acerca da fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza
reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado
pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e
solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar
em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e
suportável".

Isto estabelecido, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando o
descabimento de condenação em valores apenas simbólicos, já que a indenização deve servir
também a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, e
que por outro lado deve-se evitar o enriquecimento ilícito da vítima, convindo anotar que no
caso específico dos autos o prejuízo material foi de pequeno valor e que não restaram
comprovados danos morais outros além daqueles intrínsecos ao fato, fixo a indenização para
R$ 3.000,00 (três  mil reais), patamar que atende aos objetivos acima delineados.

Sem custas. Sem condenação na verba honorária, conforme disposição do art.
55 da Lei 9.099/95.

Diante de todo o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS para fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
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RECURSO CÍVEL Nº 5004622-13.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ARY LEANDRO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral por alegada
irregularidade na ausência de pagamento de parcela do seguro desemprego, aduzindo, o juiz a
quo, na sentença, ausência de comprovação de ato ilícito por parte da União, bem como
ausência de dano. 

Alega o recorrente, em síntese, que foi indevidamente privado de receber verba
de natureza alimentar e que somente recebeu as parcelas do seguro desemprego após 2 anos
do pedido administrativo, e em virtude de ajuizamento de ação judicial.  Aduz que os danos
morais existenciais são decorrentes da teoria do desvio produtivo, em razão do tempo
desperdiçado pelo cidadão para a solução de problemas gerados por maus serviços prestados.

Acerca dos fatos, o autor narra na inicial que :

“Em 02/09/2015, o autor foi demitido sem justa causa e requereu o benefício de
seguro-desemprego em 11/09/2015. Inicialmente, o pleito foi deferido com a informação de
que seriam liberadas 5 (cinco) parcelas no valor de R$ 1.385,91. Entretanto, apenas a
primeira parcela foi disponibilizada (11/10/2015) e na época prevista para o saque da
segunda parcela, o autor foi notificado da cessação do benefício e da necessidade de restituir
a parcela recebida. Isso porque, teria sido constatado que o autor era sócio de duas pessoas
jurídicas, não fazendo jus ao benefício. Entretanto, não foi observado pelo MTE que ambas
as sociedades estavam inativas há mais de 5 (cinco) anos. (...)

Por essas razões, foi ajuizada ação para restabelecimento das parcelas de
seguro-desemprego, bem como para indenização por danos morais. No curso do processo
(0015043-68.2017.4.02.5050), o Ministério do Trabalho e Emprego liberou as parcelas
retidas (11/07/2017). Contudo, o pleito de indenização não foi apreciado em virtude da
incompetência do 1º Juizado Especial Federal.”

Neste processo, pleiteia o autor o pagamento de danos morais, advindos da
recusa indevida do pagamento do seguro desemprego.

VOTO

Acerca do pagamento do benefício de seguro desemprego, assevero que a
Constituição Federal protege o trabalhador do desemprego involuntário fornecendo, como
meio de suprir suas necessidades básicas e de sua família, o benefício do seguro desemprego. 
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Quanto ao pedido de pagamento de dano moral em virtude da cessação do
seguro-desemprego, observo que a TNU fixou o Tema 182, segundo o qual: “O
cancelamento ou a suspensão indevida do pagamento das parcelas alusivas ao seguro-
desemprego não gera, “ipso facto”, o direito à indenização por danos morais.”

Assim, diante do disposto no Tema 182 pela TNU, a parte autora faz jus a
indenização moral pela suspensão do pagamento do seguro desemprego apenas nos casos em
que comprove de fato a ocorrência de algum dano outro, além daquele intrínseco ao fato, que
justifique a indenização extrapatrimonial.

Compulsados os autos, observo que não há na inicial narrativa de que qualquer
ocorrência ou evento específico que enseje a indenização moral, tendo a parte justificado seu
pedido, apenas, na demora de 2 anos para o recebimento do benefício, e no recurso, aduziu a
teoria do desvio produtivo do trabalhador.

Pois bem, tais alegações não são suficientes para ensejar a condenação da
UNIÃO ao pagamento de danos morais. Com efeito, não restam dúvidas de que as
consequências decorrentes da suspensão de pagamento das parcelas do seguro-desemprego
geram transtornos para aqueles que já se encontram sem renda, porém, o serviço em questão é
público e desempenhado no exclusivo interesse do cidadão, sendo, como dito, operado com
grande volume de informação e de atendimentos, de modo que diferenças pontuais relativas à
interpretação da norma somente devem ser consideradas indenizáveis se demonstradas
circunstâncias que vão além do corriqueiro.

No caso, não há nos autos prova de que, em virtude da suspensão do pagamento
do seguro desemprego, o autor tenha sido exposto a vexame ou constrangimento apto a
causar aflições ou angústia extrema, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por
danos morais.

No sentido do exposto, trago à colação julgados recentes da TNU e TRF2:

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu incidente de uniformização
nacional destinado a reformar acórdão, no qual examinado se a não concessão do benefício de
seguro-desemprego configura dano moral indenizável.  É o relatório. Verifico que, esta TNU
no PEDILEF n. 0507558-39.2016.4.05.8500, afetado como Representativo de Controvérsia
(Tema 182) fixou a seguinte tese: "O cancelamento ou a suspensão indevida do pagamento
das parcelas alusivas ao seguro-desemprego não gera, "ipso facto", o direito à indenização
por danos morais." Extrai-se do voto condutor: Por sua vez, na hipótese tratada nestes
autos, não restam dúvidas de que os efeitos decorrentes de eventuais falhas no pagamento
das parcelas alusivas ao seguro-desemprego geram transtornos para aqueles que já se
encontram sem renda, porém o serviço em questão é público e desempenhado no exclusivo
interesse do cidadão, sendo, como dito, operado com grande volume de informação e de
atendimentos, de modo que falhas pontuais somente devem ser consideradas indenizáveis se
demonstradas circunstâncias que desbordem do corriqueiro. O exame de todo o processado
revela que as conclusões da origem não estão conforme o posicionamento visto. Atento ao
princípio da primazia da decisão de mérito - CPC, art.4º, As partes têm o direito de obter em
prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. - deve ser
mitigada toda formalidade legal que, eventualmente, nesta instância possa impedir de ser
aplicado o entendimento já uniformizado. Assim, considerada a sistemática dos recursos
representativos da controvérsia, dos sobrestados por força de repercussão geral e dos
incidentes de uniformização, de acordo com a qual devem ser observadas as diretrizes
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estabelecidas nos arts. 1.030, II, do CPC e 17 c/c 16, III, ambos do RITNU, o feito retornará à
origem para aplicar o entendimento já solidificado. Pelo exposto, com fundamento no art. 16,
II, do RITNU, dou provimento ao agravo, admito o incidente de uniformização, dou-lhe
provimento e determino a restituição do feito à origem para adequação do julgado. Intimem-
se. (TNU, DECISAO DO PRESIDENTE Número 0028458-94.2016.4.01.3300, Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Presidência), Relator(a) MINISTRO PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Data 13/08/2019);

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO NO PAGAMENTO DO
SEGURO DESEMPREGO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. ART. 333, I, DO CPC/73,
VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. - Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade da
reparação, a título de danos morais, supostamente experimentados pelo autor, em razão da
suspensão do benefício do seguro desemprego. - A Constituição Federal de 1988, em seu art.
5.º, inciso X, consagra expressamente o direito à indenização pelo dano moral decorrente da
violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Tal direito
decorre da própria dignidade, aí compreedida não só a da pessoa humana, mas aquela
inerente ao direito da personalidade da pessoa natural ou jurídica. - In casu, verifica-se que,
não obstante haja nos autos conta de luz com aviso de corte (fl.22), bem como carta do Banco
Itaú informando o atraso no pagamento da fatura do cartão (fl.25), tais documentos não são
suficientes para comprovar o efetivo corte na conta de energia e tampouco a inclusão do nome
do autor nos cadastros restritivos de créditos a ensejar a reparação por danos morais, não se
desincumbindo o autor, nos termos do art. 333, I, do CPC/73, vigente à época da prolação da
sentença, do ônus que lhe cabia, isto é, de comprovar o fato constitutivo de seu direito. - No
mesmo sentido, como bem salientado pelo Magistrado de piso "A parte autora traz aos autos
cópia de contas de energia elétrica com aviso de corte e carta de cobrança de instituição
bancária, porém, não há comprovação de corte de energia ou de inclusão de seu nome nos
cadastros de restrição ao crédito. Assim, o simples bloqueio do pagamento, posteriormente
solucionado, situa-se na seara do dissabor, do acontecimento cotidiano desagradável, mas
insuficiente à configuração do dano moral" (fl.75). -Inexistindo, nos autos, prova de que,
em virtude do bloqueio do pagamento do seguro desemprego, o autor tenha se submetido a
algum tipo de abalo psicológico, ou mesmo exposto a vexame ou constrangimento apto a
causar aflições ou angústia extrema, não há que se falar em danos morais. -Sendo assim,
diante da ausência do conjunto probatório mínimo a atestar a tese autoral de pagamento de
indenização por dano moral, na forma do citado art. 333, I, do CPC, impõe-se 1 a manutenção
da sentença. - Recurso do autor desprovido. (TRF 2ª Região, Apelação - 0003713-
87.2009.4.02.5104, Relator(a) MARCELO DA FONSECA,  GUERREIRO, Relator para
Acórdão MARCELO DA FONSECA GUERREIRO, Órgão julgador 8ª TURMA
ESPECIALIZADA, Data 28/05/2019).

Também por outro fundamento a ação é improcedente, pois, conforme disposto
na sentença:

“Pois bem. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, inicialmente é preciso
considerar que os procedimentos administrativos para concessão do benefício de seguro
desemprego encontram fundamento na legislação de regência e estão sujeitos, assim como os
demais atos da Administração Pública, ao controle jurisdicional, exercido com vistas aos
princípios da legalidade e da razoabilidade, que devem nortear as decisões
administrativamente proferidas.

Nesse contexto, entendo que eventuais indeferimentos de pretensão do administrado pela
Administração (no que se inclui a cessação ou negativa de concessão de benefício), muito
embora representem atos passíveis de revisão administrativa ou mesmo jurisdicional, não
possuem, por si só, o condão de provocar dano moral, tal qual doutrinariamente concebido,
ressalvadas circunstâncias excepcionais do caso concreto, que não vislumbro na hipótese dos
autos.
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Dessa forma, observa-se que a Administração agiu pautada no princípio da legalidade, diante
da não comprovação cabal dos requisitos necessários à concessão pela via administrativa,
inexistindo a comprovação de qualquer abuso na negativa da referida concessão.

Assim, certo é que a ilegalidade e a desproporcionalidade do ato administrativo dão azo à sua
revogação ou anulação e, conforme o caso, à responsabilização civil do ente público. Ocorre
que, no caso em exame, diante da causa de pedir formulada na inicial, à qual o pedido está
vinculado, não vislumbro conduta administrativa tendente a provocar dano moral, muito
embora compreenda que a postura questionada possa ferir as convicções pessoais da
demandante ou mesmo ser revista judicialmente, como ocorre no presente caso.

Atos de indeferimento ou cessão de benefícios, por si só considerados, não são capazes de
ensejar a responsabilização civil. Mutatis mutandis, a situação narrada nos presentes autos
encontra similaridade com a jurisprudência a seguir apresentada.”

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, em virtude da gratuidade da justiça concedida nos
autos.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso nos termos
da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000373839v2 e do código CRC 920f1459.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001606-51.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DAVID DA CONCEICAO COUTINHO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL e BANCO DO
BRASIL S/A em que se pretende indenização por danos materiais e morais, sob alegação de
desfalque na conta PIS PASEP ao longo dos anos, tanto pela desvalorização do numerário em
razão da não aplicação de índices de correção monetária e de juros, como também pela
alegação de débitos indevidos na conta individual, de origem desconhecida, sem a
participação do autor.

A sentença julgou improcedente a demanda, sob os argumentos de que os
índices de juros e correção monetária aplicados ao saldo do PIS PASEP são previstos em lei,
bem como pela ausência de comprovação da ocorrência de saques indevidos, no caso dos
autos.

Recorreu a parte autora aduzindo preliminarmente cerceamento de defesa por
não aplicação das regras do CDC ao caso dos autos e por ausência de oportunidade de
realização de perícia contábil; no mérito, afirma que os índices aplicados não obedeceram a
critérios legais, visto que resultaram em valores irrisórios, alegando também ocorrência de
descontos indevidos. Pugna, por fim, pela procedência do pedido de indenização por dano
moral.

VOTO

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que os
fatos relevantes foram suficientemente comprovados pelo arcabouço documental carreado aos
autos, sendo desnecessária a realização de perícia para o deslinde do feito, pois a resolução do
mérito passa pela aplicação de regras de direito em relação a aplicação de consectários,
portanto, matéria afeta por lei. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa nas
situações em que o magistrado entender restarem suficientes ao julgamento e aplicação do
direito as provas produzidas nos autos, o que é o caso. Observo, ainda, que "o Juiz é o
condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória requerida,
conforme os artigos 125, 130 e 131 do Código de Processo Civil. O magistrado,
considerando a impertinência da prova requerida, pode indeferir sua realização, não
caracterizando cerceamento de defesa". (TRF 3ª Região, Apelação Cível nº
200061190019658, Sexta Turma, Relatora Des. Federal Consuelo Yoshida, data do
julgamento 29/10/2003, DJU de 14/11/2003, pág. 577). Ressalto, por consequência, a
inaplicabilidade de CDC ao caso dos autos.
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Acerca da matéria observo que a contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Serviço Público - PASEP, foi instituída pela Lei Complementar n° 8/1970, com
a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio (arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988 o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste
artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de
casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário
mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS-PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.
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Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988 o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção
monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e
juros de 1% ao mês (EVENTO 1 e EVENTO 26). Ocorre que a legislação determina a
aplicação da TJLP enquanto índice de correção monetária das contas, conforme artigo 12 da
Lei nº 9.365/1996, que trata da remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-
PASEP:

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a
partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no
8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que
alude o art. 8º desta Lei.

No ponto, vale referir que possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não
contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 – juros de 3% ao ano, conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Quanto à alegação de desfalques, observo que de acordo com a sistemática do
PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG”
significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta
corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices
legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de
reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha
de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do próprio autor e, por esse
motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.

Destaco ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP do
autor são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida no art.
4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes
passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor
corrigido;
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c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP,
deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja
indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo,
indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta
individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c
do art. 3º.

§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado,
ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas
individuais.

Concluo, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser sacado
da inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de erro na
atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.

No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação
indevida por terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido
verificado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em
folha de pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.

Por fim, acrescento que os percentuais efetivos de remuneração das contas
individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP se encontram discriminados no sítio
eletrônico do Tesouro Nacional (Disponível em:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/595843/PFI_32+-
+Hist%C3%B3rico+de+valoriza%C3%A7%C3%A3o+das+contas+dos+participantes.pdf/0f
cda674-f05f-4075-b1a1-c1cf921b276d).”

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, diante da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de improcedência do pedido.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000351337v2 e do código CRC 3ec5ab40.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5001626-42.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: TALLES NUNES BORGHI (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando a isenção de imposto de renda sobre os valores
recebidos a título de folgas não gozadas e indenizadas, sob o fundamento de que a verba é
paga ao autor em decorrência do trabalho realizado.

Alega o recorrente, em síntese, que ocupa o cargo de Técnico de Operações de
campo II na empresa Schlumberger Serviços de Petróleo LTDA e que não gozou das folgas
fornecidas pelo empregador, que foram pagas sob a rubrica de “indenização”, mas que
tiveram a incidência do Imposto de Renda. Afirma, ainda, que os pagamentos decorrentes do
não gozo de folgas e ausências permitidas ao trabalho (APIP) têm natureza semelhante ao
pagamento decorrente da conversão de licença-prêmio não gozada (Súm. 136/STJ) e da
conversão em dinheiro das férias não gozadas (Súm.125/STJ).

Já a UNIÃO alega que as folgas concedidas decorrem do regime jurídico laboral
fixado entre empregado e empregador e que, apesar de receberem tal designação, a natureza é
de hora extra, uma vez que o empregado prestou serviços ao empregador no seu período de
descanso, não devendo-se confundir a verba com férias ou licença-prêmio.

Da sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a
matéria encontra-se decidida pela TNU, recorreu o autor alegando distinguishing, afirmando
que as premissas utilizadas no Recurso nº 200584005035570 julgado pela Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, não se aplicam ao caso dos autos, que possui objeto
distinto: repetição do indébito tributário referente ao imposto de renda sobre as folgas não
gozadas por necessidade do serviço, o que não se confunde com horas extras. Afirma que nos
contracheques anexados à inicial consta na “Descrição dos Pagamentos” as rubricas “4078 –
HORA EXTRA 50% CAMPO” e “4079 – HORA EXTRA 100% CAMPO”, sobre as quais
não se discute a dedução do imposto, situação diversa da rubrica “2018 - Folgas
Indenizadas”.

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda
sobre a parcela denominada “folgas indenizadas” recebidas pelo autor, e se ela ostenta
natureza indenizatória.
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Acerca da matéria, observo que na linha do entendimento dominante do
Superior Tribunal de Justiça, a verba paga a título de indenização por folgas não gozadas não
detém natureza remuneratória, mas indenizatória, a afastar a incidência do imposto de renda.
Com efeito, no julgamento do REsp 992.813 (Rel. Ministro TEORI Albino Zavascki, DJe de
10/03/2008), a Corte Superior esclareceu que o pagamento ao empregado pela não utilização
das folgas concedidas é equiparado à conversão em dinheiro da licença-prêmio não gozada, a
atrair, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 136-STJ (O pagamento de licença
prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda), in
verbis:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A EMPREGADO, POR OCASIÃO DA
RESCISÃO DO CONTRATO. LICENÇA-PRÊMIO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃOGOZADAS.
TERÇO CONSTITUCIONAL. FOLGAS. ABONO-ASSIDUIDADE. SÚMULAS 125 E 136/STJ.
REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. PRECEDENTES. 1. O imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus
parágrafos do CTN, os "acréscimos patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao
patrimônio material do contribuinte. 2. O pagamento feito pelo empregador a seu empregado,
a título de adicional de 1/3 sobre férias tem natureza salarial, conforme previsto nos arts. 7º,
XVII, da Constituição e 148 da CLT, sujeitando-se, como tal, à incidência de imposto de renda.
Todavia, o pagamento a título de férias vencidas e não gozadas, bem como de férias
proporcionais, convertidas em pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3, quando
decorrente de rescisão do contrato de trabalho, está beneficiado por isenção. A lei isenta de
imposto de renda "a indenização (...) por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o
limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho" (art. 39, XX do RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99 e
art. 6º, V, da Lei 7.713/88). Precedentes: REsp 782.646/PR, AgRg no Ag 672.779/SP e REsp
671.583/SE. 3. Os pagamentos decorrentes do não gozo de folgas e ausências permitidas ao
trabalho (APIP) têm natureza semelhante ao pagamento decorrente da conversão de
licençaprêmio não gozada (Súm. 136/STJ) e da conversão em dinheiro das férias não gozadas
(Súm.125/STJ). Desse modo, em observância à orientação jurisprudencial sedimentada nesta
Corte, é de se considerar tais pagamentos isentos de imposto de renda. 4. Recurso especial a
que se nega provimento.

Nesse mesmo sentido o julgamento do REsp 743.971 (Rel. Ministro TEORI
Albino Zavascki, DJe de 21/09/2009):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. DIVERGÊNCIA URISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS. INCIDÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA MP 764/94.
PRECEDENTES DO STF. Não incidência sobre indenização por folgas e abono assiduidade.
Precedentes. Recurso Especial Parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

Também:

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE - FOLGAS NÃO-GOZADAS - DIMINUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO.
SISTEMA DE REVEZAMENTO - COMANDO DA CF/88 - ADAPTAÇÃO DOS CONTRATOS
DE TRABALHO APENAS EM AGOSTO DE 1990 - ACORDO COLETIVO – PETROBRÁS.
INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - CARÁTER INDENIZATÓRIO – HIPÓTESE
DISTINTA DO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA A DESTEMPO - APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC - POSSIBILIDADE - RESSALVA DO ENTENDIMENTO DESTE MAGISTRADO NO
SENTIDO DE SUA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 83/STJ. As
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verbas em debate percebidas pelos recorrentes decorrem de indenização por folgas não-
gozadas, prevista na Lei n. 5.811/72 e devidas em virtude de alteração promovida nos regimes
de turno ininterrupto de revezamento, com o advento da CF/88, que modificou seu regime de
trabalho. O sistema de revezamento em que laboravam os recorrentes, conhecido por 1 x 1 (um
dia de trabalho por um dia de folga), previsto no art. 2º e seguintes da Lei n. 5.811/72, a partir
da promulgação da Constituição Federal de 1988, em virtude de uma extensão dos efeitos do
inciso XIV do artigo 7º para os empregados que trabalhavam em regime de sobreaviso, passou
a ser 1 x 1,5 (um dia de trabalho por um dia e meio de folga). A Petrobrás apenas conseguiu
adaptar os contratos de trabalho e implantar turmas de serviço de acordo com o novo regime
de trabalho dois anos após a promulgação da CF/88. Por meio de Acordo Coletivo assinado
em agosto de 1990, comprometeu-se a indenizar os períodos de folga não-gozados por seus
empregados, seguindo as disposições do art. 9º da Lei n. 5.811/72, cuja base de cálculo seria o
valor da hora-extra do turno respectivo, bem como indenizar a supressão do adicional de
sobreaviso habitualmente pago àqueles. O montante foi acertado em parcelas mensais, pagas
de 1995 a 1996, tendo essas verbas sofrido a incidência do imposto de renda na fonte. Com
efeito, o dano sofrido pelos empregados da Petrobrás que ensejou a intitulada "Indenização de
Horas Trabalhadas" está consubstanciado justamente nos dias de folga acrescidos pela
Constituição – mas não-gozados, percepção que descaracteriza e afasta o tratamento dado ao
caso dos autos até o momento como mera hipótese de pagamento de hora-extra a destempo.
A impossibilidade do empregado de usufruir desse benefício gera a indenização, porque,
negado o direito que deveria ser desfrutado in natura, surge o substitutivo da indenização
em pecúnia. A natureza indenizatória desse pagamento não se modifica para salarial, diante
da conversão em pecúnia desse direito. O dinheiro pago em substituição a essa
"recompensa" não se traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo patrimonial,
mas apenas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não exercitar o
direito à folga. Em conseqüência, não incide o imposto de renda sobre essa indenização.
Recurso especial improvido. (STJ- Órgão Julgador: Segunda Turma. REsp 650080 – Relator:
Ministro Humberto Martins)

Conclui-se, assim, que em se tratando de indenização pela impossibilidade do
empregado usufruir os dias de folga, não se pode considerar que tal pagamento permita a
incidência do Imposto de Renda.

Isso porque as verbas percebidas pelo autor consistem em indenização por
folgas não-gozadas e devidas em virtude de alteração promovida nos regimes de turno
ininterrupto. Com efeito, o fato gerador do imposto de renda é definido no art. 43 do Código
Tributário Nacional, que assim estatui:

Art. 43. O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

Vê-se, assim, que a situação dos autos não se enquadra na legislação
supracitada.

A indenização não se confunde com renda nem com produto do trabalho ou
proventos de qualquer natureza. A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas
resultantes de alteração de regime de redução da carga horária não teve por objetivo
remunerar hora extra, e sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, pelo
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que não deve incidir o imposto de renda na fonte sobre esse pagamento. Ademais, a natureza
indenizatória do pagamento não se transforma em salarial, diante da conversão em pecúnia
desse direito. Em consequência, não incide imposto de renda sobre tais verbas, pois não
constituem acréscimos patrimoniais, não se submetendo ao conceito de renda, previsto nos
artigos 153, III, da CF e 43 do CTN.

Desse modo, os valores pagos a título de imposto de renda devem ser
restituídos, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal contados do ajuizamento da ação,
devidamente atualizados pela taxa SELIC.

Sem custas. Sem condenação em verba honorária.

Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso do autor para
julgar procedente o pedido inicial e condenar a União a se abster de cobrar o imposto de
renda sobre as verbas percebidas pelo autor a título de “folgas indenizadas” e a restituir o
imposto de renda incidente sobre as referidas rubricas, observada a prescrição quinquenal, na
forma da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000363476v6 e do código CRC be17b236.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:48
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RECURSO CÍVEL Nº 5015151-91.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ZELIA CORRADI TRISTAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 41-A da Lei
8.213/1991 (INPC) e de aplicação do IPC-3i (Índice de preço do consumidor 3ª idade). 

Alega o recorrente, em síntese, que o índice previsto no art. 41-A da Lei
8.213/1991 afronta artigos constitucionais que indica (artigos 1º, inciso III e IV; 3º, incisos I e
IV; 7º, incisos VI e XXIV; 201, §4º e 230), bem como o disposto no art. 71 da Lei
10.741/2003, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais –
PIDESC, bem como o Estatuto do Idoso. Requer, ainda, indenização por danos sofridos pelo
autor diante da ineficiência legislativa pela não adoção do IPC-3i quando da edição da Lei nº
11.430/2006.

VOTO

Ao início, observo que o artigo 201, § 4º, da Constituição Federal determina que
o reajustamento dos benefícios previdenciários, visando preservar-lhes em caráter permanente
o valor real, deverá ser feito conforme os critérios definidos em lei. Por sua vez, o artigo 41-A
da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 11.430/2006, fixa como critério que tal
reajuste seja anual, na mesma data do reajuste do salário mínimo, de acordo com Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.

Ora, se a exigência constitucional é de que o reajuste preserve o valor real do
benefício previdenciário, a parte autora, ao impugnar a norma legal aduzindo
inconstitucionalidade da mesma e apontando outro índice que entende devido, não deve
apenas demonstrar sua discordância com o percentual escolhido pelo legislador, mas sim
efetivamente afastar a presunção de constitucionalidade da lei.

Compulsados os autos, observo que a parte autora afirma que os índices de
reajuste aplicados ao seu benefício não se prestam a manter o valor real do benefício
previdenciário, pois os mesmos não teriam amparo em nenhum dos indexadores utilizados
para medir a inflação. Neste ponto, o pleito do autor não merece prosperar. Com efeito,
segundo descrição técnica da forma de composição[1], o INPC, índice que desde 2006 voltou
a reajustar os benefícios previdenciários, é apurado pelo IBGE e aferido junto a
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionárias de serviços públicos
e domicílios e tem como objetivo as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre
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1 e 5 salários-mínimos cujo chefe é assalariado em sua ocupação principal e residente em
área urbana. Assim, diante da descrição da forma de apuração do INPC, não há como se
questionar que este efetivamente reflete a inflação existente em um dado momento junto à
sociedade.

[1] Retirado do sítio eletrônico “http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultinpc.shtm”.

Não se pode olvidar que devem existir outros índices que sejam mais
apropriados a determinados grupos de segurados conforme sua condição específica (idosos,
trabalhador rural, etc.), entretanto, não houve por parte do legislador a opção por variados
índices conforme o grupo a que pertença o segurado, verificando-se, pois, a adoção de um
único indicador.

Desta forma, no caso dos autos, verifica-se que a pequena variação na medição
da inflação dependendo da escolha entre um ou outro índice é insuficiente para caracterizar
afronta ao preceito constitucional de preservação do valor real dos benefícios previdenciários,
convindo anotar que não cabe ao segurado escolher o índice que mais lhe convenha se não há
comprovação de ofensa ao dispositivo constitucional pela opção razoável de outro índice.
Neste sentido: RE 376.145, DJ de 28/11/03; AI 754.999, DJ de 29/09/09 e RE 376.846, DJ de
02/04/04.

Neste ponto, assevero que resta pacificado no E. STF que o INPC atende aos
ditames constitucionais e legais de preservação do poder aquisitivo dos valores pagos pelo
INSS aos seus segurados e pensionistas, conforme recente decisão monocrática proferida pelo
Min. Gilmar Mendes, que trago à colação:

Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário em face de acórdão assim ementado: “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE
BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO
VALOR REAL. IPC-3i. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. No recurso
extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea d, da Constituição
Federal, sustenta-se violação dos artigos 194 e 201, § 4º, do texto constitucional. Aponta-se
que deve ser revisado o valor do benefício previdenciário para preservação do valor real e
em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. É o relatório. Decido. A
irresignação não merece prosperar. Na espécie, verifico que o acórdão recorrido
fundamentou-se na jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há ofensa à
Constituição Federal se foram observados os índices de correção indicados pela legislação
ordinária. Destaco, por oportuno, o RE 376.846/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal
Pleno, DJ 2.4.2004: “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS: REAJUSTE:
1997, 1999, 2000 e 2001. Lei 9.711/98, arts. 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º;
Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826, de 31.5.01, art. 1º. C.F., art. 201, §
4º. I.- Índices adotados para reajustamento dos benefícios: Lei 9.711/98, artigos 12 e 13; Lei
9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826/01,
art. 1º: inocorrência de inconstitucionalidade. II.- A presunção de constitucionalidade da
legislação infraconstitucional realizadora do reajuste previsto no art. 201, § 4º, C.F., somente
pode ser elidida mediante demonstração da impropriedade do percentual adotado para o
reajuste. Os percentuais adotados excederam os índices do INPC ou destes ficaram abaixo,
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num dos exercícios, em percentual desprezível e explicável, certo que o INPC é o índice mais
adequado para o reajuste dos benefícios, já que o IGP-DI melhor serve para preços no
atacado, porque retrata, basicamente, a variação de preços do setor empresarial brasileiro.
III.- R.E. conhecido e provido. Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe
provimento (art. 544, § 4º, II, a”, do CPC). Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2015.
Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente. (STF - ARE: 888700 PE
- PERNAMBUCO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data
de Publicação: DJe-096 22/05/2015)

Por outra linha de fundamentação, deve-se observar também que a Constituição
Federal delegou ao legislador a tarefa de fixar os índices de reajustes de benefícios, a fim de
preservar seu valor real e, se a competência é legislativa, descaberia atuação positiva do
Poder Judiciário, sob pena de violar o princípio constitucional de separação dos Poderes. Tal
premissa não implica inobservância à manutenção do valor real do benefício como prevista
em lei, entretanto, diante do caso concreto, se cada magistrado, segundo juízo individual de
valor, optasse por um ou outro índice ou critério de reajustamento, por julgá-lo o que melhor
atende à finalidade de preservação do valor real, estar-se-ia diante de avocação da função
legislativa e sem o requisito da generalidade, posto que dirigida a casos concretos,
instaurando-se aí real afronta a previsão constitucional.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário se substituir à vontade do legislador
fixando índices de reajustes outros, que não os previstos por lei, especialmente porque a
adoção destes não caracteriza violação aos princípios da irredutibilidade do valor dos
benefícios e da preservação do valor real. Neste sentido, confira-se:

“(...) A INTERVENÇÃO DO LEGISLADOR NA DEFINIÇÃO DO VALOR
REAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. - A manutenção, em bases permanentes, do
valor real dos benefícios previdenciários tem, no próprio legislador - e neste, apenas -, o
sujeito concretizante das cláusulas fundadas no art. 194, parágrafo único, n. IV, e no art.
201, § 4º (na redação dada pela EC 20/98), ambos da Constituição da República, pois o
reajustamento de tais benefícios, para adequar-se à exigência constitucional de preservação
de seu quantum, deverá conformar-se aos critérios exclusivamente definidos em lei. - O
sistema instituído pela Lei nº 8.880/94, ao dispor sobre o reajuste quadrimestral dos
benefícios mantidos pela Previdência Social, não vulnerou a exigência de preservação do
valor real de tais benefícios, eis que a noção de valor real - por derivar da estrita
observância dos "critérios definidos em lei" (CF, art. 201, § 4º, in fine) - traduz conceito
eminentemente normativo, considerada a prevalência, na matéria, do princípio da reserva de
lei. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ
LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO ESTADO. - A reserva
de lei constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas
matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos
estatais não legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma
dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade
da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos
comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. – Não cabe, ao Poder
Judiciário, em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala
condição de legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 -
RTJ 161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus
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próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema
constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse
possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar
atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse
modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não
lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
(...)” (STF, RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello, DJU 6-12-2002, p. 74)

Por fim, diante do evidente interesse da parte autora em futura interposição de
Recurso Extraordinário, e diante de uma postura conservadora das Cortes Superiores quanto
ao requisito do prequestionamento (art. 102, III, da CRFB/1988), a fim de que se caracterize a
decisão da causa com enfrentamento das normas constitucionais invocadas, bem como para
prevenir a oposição de Embargos de Declaração, a Turma Recursal torna explícita a
fundamentação de que a adoção do INPC como índice de reajuste do benefício previdenciário
pelo INSS não contraria o disposto nos seguintes artigos constitucionais: artigo 1º, inciso III e
IV; artigo 3º, incisos I e IV; artigo 7º, incisos VI e XXIV; bem como artigos 201, §4º e 230,
todos da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supra. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da
verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos do artigo 12, da Lei n o. 1060/50, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000353076v3 e do código CRC db64636d.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002148-88.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GABRIEL RAMOS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

Trata-se de ação ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora,
visando a condenação do INSS ao pagamento de pensão por morte devido ao falecimento da
Sra. MARIA DO CARMO RAMOS, em 27/12/2015, que era avó da criança e detinha sua
guarda judicial definitiva desde 22/06/2015, deferida em ação judicial perante a Vara da
infância e juventude de Colatina.

A sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de previsão legal,
tendo em vista que após as alterações operadas pela Lei 9.528/97, o menor sob guarda não
consta mais no rol de dependentes previdenciários previsto no art. 16 da Lei 8.213/91.
Recorreu a parte autora alegando que a proteção a criança e ao adolescente deve ser integral,
nos termos do art. 33 do ECA e art. 227 da CF/88 e da jurisprudência que indica.

VOTO

Ao início, assevero que conforme orientação jurisprudencial do E. STJ, deve-se
aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do
óbito do instituidor (AgRg no REsp 778.012/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe de 09/11/2009) e, no caso dos autos, tendo a instituidora da pensão
falecido em 27/12/2015, aplicam-se as regras previstas na Lei 8.213/91, segundo a qual os
dependentes do segurado têm direito à percepção do benefício de pensão por morte desde que
presentes os seguintes requisitos: a) o óbito do segurado; b) a condição de dependente; e c) a
qualidade de segurado do falecido. No presente caso, a controvérsia cinge-se à possibilidade
do menor sob guarda judicial ser considerado dependente para fins de obtenção da pensão.

Ainda ao início, assevero que a teses antagônicas debatidas no processo não se
encontram pacificadas na doutrina, sendo altamente divergente também na jurisprudência dos
tribunais, inclusive nas cortes superiores, convindo mencionar que a questão do menor sob
guarda receber pensão por morte encontra-se aguardando decisão na ADI 4878 ajuizada pela
Procuradoria Geral da República e ainda pendente de julgamento, pleiteando que seja
conferida ao §2º do art. 16 da Lei 8.213/91 interpretação conforme a Constituição Federal, a
fim de que sejam incluídos em seu âmbito os menores sob guarda.
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Pois bem, a redação originária do §2º do artigo 16 da Lei n° 8.213/91
equiparava o menor sob guarda ao filho. Porém, por força da Medida Provisória nº 1.523, de
11/01/1996, posteriormente convertida na Lei nº 9.528, de 10/12/1997, sobreveio alteração
legislativa que suprimiu o menor sob guarda do rol de dependentes previdenciários, nos
seguintes termos:

Redação originária do §2° do Art. 16 da Lei 8.213/91:

“2º Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o
enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que
esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação.”

Redação atual do §2° do Art. 16 da Lei 8.213/91:

“2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e
desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).”

Através de uma interpretação literal do artigo de lei, conclui-se que o menor sob
guarda não se encontra no rol de dependentes do segurado falecido e não tem direito à pensão
por morte. Entretanto, o §3° do artigo 33 da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) dispõe que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente,
para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, nos seguintes termos: “§3º. A
guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e
efeitos de direito, inclusive previdenciários.”

Por meio de pesquisa jurisprudencial, observa-se que o E. STJ vinha dirimindo
o conflito de normas através da aplicação do princípio “lex specialis derogat generali”, ou
seja, prevaleceria a lei previdenciária por ser lei especial, em detrimento do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que seria uma lei genérica. Nesse sentido: ERsp 801.24/BA, ERsp
69.29/PE, ERsp 869.35/RN, AgR no Ag 1.347.07/PI, REsp 1.24.561/PE.

Entretanto, a partir de fevereiro de 2014 a 1ª Seção do STJ, no julgamento do
RMS 36.034/MT, reconheceu ao menor sob guarda o direito à pensão por morte, em que pese
a lei complementar estadual do Estado do MT também não contemplar o menor sob guarda
no rol de dependentes, tal qual a redação atual do §2º do art. 16 da Lei federal 8.213/91. Eis a
ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL.
APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.
INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E COM
O PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. 1. Caso em que se discute a
possibilidade de assegurar benefício de pensão por morte a menor sob guarda judicial, em
face da prevalência do disposto no artigo 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA, sobre norma previdenciária de natureza específica. 2. Os direitos fundamentais da
criança e do adolescente têm seu campo de incidência amparado pelo status de prioridade
absoluta, requerendo, assim, uma hermenêutica própria comprometida com as regras
protetivas estabelecidas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A Lei 8.069/90 representa política pública de proteção à criança e ao adolescente,
verdadeiro cumprimento da ordem constitucional, haja vista o artigo 227 da Constituição
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Federal de 1988 dispor que é dever do Estado assegurar com absoluta prioridade à criança e
ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. 4. Não é dado ao intérprete atribuir à norma
jurídica conteúdo que atente contra a dignidade da pessoa humana e, consequentemente,
contra o princípio de proteção integral e preferencial a crianças e adolescentes, já que esses
postulados são a base do Estado Democrático de Direito e devem orientar a interpretação de
todo o ordenamento jurídico. 5. Embora a lei complementar estadual previdenciária do
Estado de Mato Grosso seja lei específica da previdência social, não menos certo é que a
criança e adolescente tem norma específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente que
confere ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive
previdenciários (art. 33, § 3º, Lei n.º 8.069/90), norma que representa a política de proteção
ao menor, embasada na Constituição Federal que estabelece o dever do poder público e da
sociedade na proteção da criança e do adolescente (art. 227, caput, e § 3º, inciso II). 6.
Havendo plano de proteção alocado em arcabouço sistêmico constitucional e, comprovada a
guarda, deve ser garantido o benefício para quem dependa economicamente do instituidor.
7. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 36034 MT 2011/0227834-9, Relator: Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/02/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data
de Publicação: DJe 15/04/2014)

Convém mencionar que no RMS citado a decisão transitou em julgado, pois o
Estado do MT não interpôs recurso extraordinário ao STF, de modo que o menor sob guarda
daquele processo irá usufruir da pensão por morte.

Em dezembro de 2016, o E. STJ voltou a enfrentar o tema e decidiu que “ao
menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte mesmo se o
falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela Lei nº 9.528/97 na Lei nº
8.213/91”. Neste sentido, confira-se:

“Ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão
por morte mesmo se o falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela
Lei nº 9.528/97 na Lei nº 8.213/91. O art. 33, § 3º do ECA deve prevalecer sobre a
modificação legislativa promovida na lei geral da Previdência Social, em homenagem ao
princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente (art. 227 da
CF/88). STJ. Corte Especial. EREsp 1141788/RS, Min. Rel. João Otávio de Noronha, julgado
em 07/12/2016.”

E mais recentemente, quando do julgamento da PET 7.436/PR remetida pela
TNU, em 05/06/2019, a Corte Superior ratificou o posicionamento acima mencionado, em
decisão que trago à colação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MENOR
SOB GUARDA. DIREITO A RECEBER PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR.
PREVALÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO ECA. RESP REPETITIVO N. 1.141.258/RS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CARTA MAGNA E À SÚMULA VINCULANTE
N. 10/STF. ADIN PENDENTE DE JULGAMENTO NO STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em
se considerando que na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.083/DF, em trâmite perante
a Suprema Corte, não houve determinação de suspensão de ações relativas ao tema, e que não
há necessidade de sobrestamento do presente feito, deve esta Corte Superior prestar
normalmente a jurisdição. Precedentes. 2. Esta Corte Superior firmou convicção no sentido

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 493



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 397/420

5002148-88.2018.4.02.5006 500000360354 .V3 JES15140© JES7058

de que "o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do
seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do artigo 33, § 3º.
Do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja
posterior à vigência da Medida Provisória n. 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei n.
9.528/1997" (Recurso Especial Repetitivo n. 1.141.258/RS, Relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Seção). 3. Na hipótese, inexiste ofensa ao art. 97 da
Constituição Federal ou à Súmula Vinculante n. 10/STF, porque, segundo consignado no voto
condutor do julgado repetitivo da Primeira Seção, diante do silêncio da Lei Geral da
Previdência Social quanto ao menor sob guarda e considerando, ainda, a norma específica
que estende a pensão por morte aos menores nessa situação – art. 33, § 3º, da Lei n.
8.069/1990 –, deve ser reconhecida a eficácia desta última, lei especial, a qual se harmoniza
com os preceitos constitucionais e sobretudo com a ideologia do sistema jurídico que prioriza
a proteção ao menor e ao adolescente. 4. Diante desse raciocínio, desnecessária eventual
declaração de inconstitucionalidade do art. 16, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, conforme decidido
pela Corte Especial ao julgar Questão de Ordem no ERESP n. 727.716/SP. 5. Agravo interno
desprovido. (STJ, AgInt na PETIÇÃO Nº 7.436 - PR (2009/0153110-3), Rel. Min. JORGE
MUSSI, DJe: 05/06/2019).

Pois bem, diante da recente decisão do E. STJ e também diante de convicções
pessoais, adiro integralmente às razões de decidir utilizadas pelo E. STJ no julgamento da
PET 7.436, RMS 36034/MT e EREsp 1141788/RS, segundo os quais o critério da
especialidade não é o meio adequado para solucionar a divergência, pois a proteção ao menor
sob guarda demanda uma hermenêutica própria, norteada pela prioridade absoluta dos direitos
previstos no artigo 227 da CR/88, sendo defeso ao intérprete dar sentido à norma que viole o
princípio da dignidade da pessoa humana, deixando o menor sob guarda em desamparo.

Cumpre ainda ressaltar que viola o princípio da isonomia conceder a proteção
previdenciária ao menor sob tutela e ao enteado e não estendê-la ao menor sob guarda, não
havendo fator de discriminação idôneo para o tratamento legal diferenciado. Se por um lado o
artigo 16, inciso I, a Lei n° 8213/90 é omisso na proteção do menor sob guarda, o ECA, no
§3° do artigo 33, não é, nem a Constituição (art. 227), muito menos a Convenção
Internacional sobre Direitos Humanos da Criança (art. 26), cuja aplicação é de rigor, por força
do §2° do artigo 5º da CR/88 que dispõe que os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados dos
Tribunais Regionais Federais:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA DE
FATO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a
parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à
data do óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte. 2. A
guarda e a tutela estão intimamente relacionadas: a) ambas são modalidades, assim como a
adoção, de colocação da criança e do adolescente em família substituta, nos termos do art. 28,
caput, do ECA; b) a guarda pode ser deferida, liminarmente, em procedimentos de tutela e de
adoção, embora a eles não se limite (art. 33, §§ 2º e 3º); c) o deferimento da tutela implica
necessariamente o dever de guarda (art. 36, parágrafo único); d) ambas obrigam à prestação
de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 3. À luz do princípio
constitucional de proteção especial da criança e do adolescente, o menor sob guarda pode
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ser considerado dependente previdenciário do segurado, nos termos do art. 33, § 3º, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o art. 16, § 2º, da Lei de Benefícios,
desde que comprovada a dependência econômica, conforme dispõe a parte final deste último
dispositivo. 4. A existência, in casu, de guarda de fato não deve ser empecilho para a
caracterização da dependência previdenciária, uma vez que a guarda prevista no Estatuto da
Criança e do Adolescente destina-se, justamente, a regularizar uma posse de fato (art. 33, §
1º). 5. Estando comprovada a qualidade de segurado do instituidor do benefício, a efetiva
guarda de fato pelo de cujus - pois este era o responsável pela assistência material, moral e
educacional do autor -, bem como a dependência econômica deste em relação àquele, tem
direito o menor sob guarda ao benefício de pensão por morte de seu guardião. Precedentes
deste Tribunal. 6. Preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC - verossimilhança
do direito alegado e fundado receio de dano irreparável -, é cabível a antecipação dos efeitos
da tutela. (TRF-4 - AC: 001014 SC 2009.72.99.001014-2, Relator: CELSO KIPPER, Data de
Julgamento: 09/07/2014,  SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 17/07/2014);

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE.
MENOR SOB GUARDA. ART. 217 DA LEI 8.112/90, CONCESSÃO. TERMO INICIAL. DATA
DO ÓBITO. 1. A concessão de pensão por morte é regida pela legislação em vigor na data do
óbito de seu instituidor. Nos termos do art. 217, II, alínea b da Lei 8.112/90 (Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos), "São beneficiários das pensões: II - temporária: (...) b) o
menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade." 2. Comprovado nos autos que a
avó, servidora pública aposentada, detinha a guarda dos netos menores desde 24/01/2006,
deve ser reconhecido o direito à pensão por morte de servidor, nos termos da legislação
vigente à data do óbito, 26/01/2009. Precedentes. 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente
prevê, em seu art. 33, § 3º, que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de
dependente, para todos e fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 4. Conforme
jurisprudência deste e. TRF da 1ª Região, a Lei n.º 9.717/98 veda a concessão de benefícios
distintos nos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos daqueles
previstos no Regime Geral da Previdência, não fazendo referência, no entanto, ao rol dos
beneficiários da pensão. Entende-se, assim, que a pensão por morte continua prevista tanto
na Lei 8.213/91 quanto na Lei 8.112/90, existindo diferença tão somente, no tocante aos
possíveis beneficiários da pensão. 5. Ademais, a Eg. Corte Especial deste Tribunal, ao julgar
a Argüição de Inconstitucionalidade na Remessa Oficial n. 1998.37.00.001311-0/MA,
Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, acolheu o pleito de argüição de
inconstitucionalidade quanto à supressão da expressão "menor sob guarda por decisão
judicial" do art. 16, § 2º, da Lei 8.213, na redação da Medida Provisória 1.523, de 11 de
outubro de 1996, convertida na Lei 9.528, de 1997. Não há falar, portanto, em revogação do
art. 217, II, b, da Lei 8.112/90. 4. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 154151920094013500,
Relator: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de
Julgamento: 17/09/2014,  PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/10/2014);

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA
RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. A concessão do benefício de pensão por
morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do
de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. A nova redação dada pela
Lei n.º 9.528/97 ao § 2º do art. 16 da Lei n.º 8.213/91 não teve o condão de derrogar o art. 33
da Lei n.º 8.069/90 (ECA), sob pena de ferir a ampla garantia de proteção ao menor disposta
no art. 227 do texto constitucional, que não faz distinção entre o tutelado e o menor sob
guarda. Permanece, pois, como dependente o menor sob guarda judicial, inclusive para fins
previdenciários. 3. Em se tratando de benefício previdenciário de prestação continuada, a
prescrição não atinge o fundo de direito, mas somente os créditos relativos às parcelas
vencidas há mais de cinco (5) anos da data do ajuizamento da demanda, consoante a iterativa
jurisprudência dos Tribunais. 4. Em relação às parcelas devidas no período em que o
dependente era absolutamente incapaz, o prazo prescricional de 5 anos passa a correr a partir
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da data em que ele completa 16 anos de idade. (TRF-4 - AC: 50245245620124047000 PR
5024524-56.2012.404.7000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de
Julgamento: 11/03/2014,  QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 13/03/2014);

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB
GUARDA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A FILHO. DEPENDENTE PRESUMIDO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO
TRF1. JUROS E CORREÇÃO. 1. O STJ já se pronunciou pela manutenção do menor sob
guarda judicial no rol dos dependentes do segurado, assim como a Corte Especial do
Tribunal Regional Federal, que declarou a inconstitucionalidade da Lei 9.528/97, em
relação à supressão do menor sob guarda judicial do rol de dependentes do segurado para
fins de obtenção de pensão por morte. 2. Desnecessária a comprovação de dependência
econômica do menor sob guarda, por não ser exigida na redação original do art. 16, §2º da
Lei 8.213/91, em virtude do efeito repristinatório conferido pela declaração de
inconstitucionalidade acima mencionada. 3. O fato de estar a autora sob a guarda de sua
avó materna quando do falecimento da segurada lhe outorga o direito a receber a pensão
previdenciária por morte da guardiã. 4. Inicio do benefício na data da óbito. Não se aplica ao
direito previdenciário a redução da maioridade civil, prevista no novo Código Civil, e nem a
extensão até 24 anos para filho universitário, solução aplicável apenas às pensões
alimentícias, decorrentes de regras do direito de família. 5. Quanto aos atrasados, os juros e
correção monetáriadevem observar os percentuais e índices previstos para causas
previdenciárias no Manual de Cálculos da Justiça Federal. compensação de eventuais
benefícios inacumuláveis recebidos no período de cálculo. Eventuais valores pretéritos à
impetração devem ser reivindicados em ação própria. 6. Sem custas e honorários
advocatícios. 7. Apelação parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 00013472920084013814
0001347-29.2008.4.01.3814, Relator: JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA,
Data de Julgamento: 07/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/10/2015 e-
DJF1 P. 579).

No caso dos autos, o menor sob guarda possuía 12 anos de idade na data do
óbito da avó e a dependência econômica quanto à alimentação, vestuário e educação foi
reconhecida pela Vara Especializada da Infância e Juventude de Colatina, quando do
deferimento do pedido de guarda e, sendo esses os fatos do processo, concluo que o autor é
classificado como dependente da avó e por isso faz jus a concessão do benefício de pensão
por morte desde a data do óbito da instituidora, em 27/12/2015, até a data em que completar a
maioridade previdenciária, tendo em vista que contra menores impúberes não corre a
prescrição.

Sem custas. Sem condenação em verba honorária nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Por estes fundamentos, VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
PARTE AUTORA para julgar procedente a ação, condenando o INSS a conceder o benefício
de pensão por morte desde a data do óbito da segurada, em 27/12/2015, bem como o
pagamento das parcelas em atraso, acrescida de juros desde a citação e correção monetária
desde o pagamento devido, tudo nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Tendo
em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário, CONCEDO A TUTELA
ANTECIPADA, devendo o INSS implantar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000360354v3 e do código CRC debedcf7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5000367-40.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JULIA DOS SANTOS TORQUATO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por JULIA DOS SANTOS
TORQUATO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão
por morte sob o fundamento de que, embora tenha sido demonstrada a existência do
relacionamento amoroso com Sr. Olímpio Amâncio Dias, não restaram comprovados os
requisitos que caracterizam a união estável. 

Requer o recorrente, em síntese, a modificação da sentença com o julgamento
de procedência do pedido, alegando que o benefício foi pago aos filhos do casal e que a
autora comprovou, através da prova testemunhal e documental, a existência da união estável
entre o casal que perdurou por 23 anos. 

VOTO

Ao início, observo que o Sr. Olímpio Amâncio Dias faleceu em 18/11/2003 e
que o pedido administrativo de pensão por morte foi deferido inicialmente em nome dos
filhos menores do casal e cessado em 27/12/2017, sendo que um pouco antes, em 24/10/2017,
a autora formulou pedido em nome próprio que foi indeferido sob o fundamento de ausência
de comprovação de união estável ao tempo do óbito. 

Acerca da matéria, observo que a jurisprudência admite qualquer tipo de prova
nos autos para comprovar a alegação de união estável entre conviventes, mesmo que
exclusivamente testemunhal, não havendo necessidade de ser amparada por início de prova
documental. Neste sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. UNIÃO ESTÁVEL.
COMPROVAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 1. A pensão por morte, conforme dispõe o art. 74, da
Lei nº 8.213/91, é o benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado
que falecer, arrolados no art. 16, da referida lei. 2. Tendo em vista o suporte probatório trazido
pela autora, ficou comprovada nos autos a união estável de ISABEL REIS SEABRA com
VALMIR ALVES DE MOURA, demonstrando sua condição de companheira do de cujus. 3. O
art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91 explicita que a dependência econômica no caso de cônjuge,
companheira e filho não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, é presumida.4. A
jurisprudência tem caminhado no sentido de que qualquer tipo de prova poderá servir para
comprovar a união estável entre os conviventes, mesmo que meramente testemunhal, não
amparada por início de prova documental. 5. Remessa necessária parcialmente provida e
apelação não provida. (TRF-2, REEX 201002010095318, Relator(a):Des. Fed. LILIANE
RORIZ, DJ 24/11/2010, 2ª T.)
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PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO
ESTÁVEL PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO
DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PREVISTA NO § 4º C/C I E CAPUT DO ART. 16 DA LEI
Nº 8.213/91. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A prova
testemunhal produzida em audiência basta à comprovação tanto da convivência em união
estável como também da dependência econômica para fins de concessão do benefício
previdenciário pretendido. (REsp 783.697/GO). 2. Demais disso, registre-se, no tocante à
comprovação da relação de dependência econômica, a presunção de dependência prevista
pelo § 4º c/c inciso I e caput do art. 16 da Lei de Benefícios (8.213/91). 3. Agravo improvido.
Decisão por unanimidade. (TJ-PE - Agravo : AGV 2805589 PE, Relator(a): José Ivo de Paula
Guimarães, DJ 07/02/2013,     2ª Câmara de Direito Público)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL PARA
FINS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. O reconhecimento de
união estável pode ser comprovado por testemunhos idôneos e coerentes, informando a
existência da relação more uxório. A Lei nº 8.213/1991 apenas exige início de prova material
para a comprovação de tempo de serviço, não repetindo semelhante imposição para fins de
união estável. Precedentes do STJ. 2. Comprovada a união estável, presume-se a dependência
econômica, nos termos do artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91, impondo-se à Previdência Social
demonstrar que esta não existia.
(TRF-4 -AC 226268320134049999 RS, Relator(a):VÂNIA HACK DE ALMEIDA, DJ
30/07/2014, 6ª T.)

Não obstante, a autora juntou aos autos, como prova de seu direito, os seguintes
documentos: (i) certidões de nascimento dos 7 filhos em comum do casal (evento 1, COMP 8,
páginas 2/5); (ii) CTPS do falecido (evento 28, PROCADM 2, página 6/7); (iii) conta da
Escelsa de 04/10/2017, em nome da autora, com endereço na Rua Projetada s/n, Córrego
Alegre, Sooretama (evento 28, PROCADM 2, página 16);  e (iv) fatura de água em nome do
Sr. Olímpio, datada de 17/06/2017, com o endereço da Rua Projetada I, Centro, Sooretama
(evento 28, PROCADM 2, página 18).

Pois bem, em análise da prova oral produzida nos autos, ouvindo a gravação da
audiência disponibilizada a este Juízo (evento 59), verifica-se que em depoimento pessoal a
autora afirmou o seguinte: conheceu o extinto há muitos anos, conviveram como marido e
mulher por aproximadamente 23 anos e nunca se separaram, que tiveram 7 filhos em comum
e que sempre moraram juntos. Alega que moraram em dois endereços diferentes, o primeiro
era um imóvel emprestado pela irmã e o segundo era próprio, e que antes de falecer o Sr.
Olímpio passou mal em casa e foi levado para o hospital, onde ficou 3 dias internado antes de
morrer. Afirma que atualmente mora num cômodo alugado por sua irmã. 

A primeira testemunha afirmou que conhece a autora e o extinto há
aproximadamente 20 anos e que era vizinho do casal, que morava na mesma rua da casa do
casal. Que o Sr. Olímpio teve um derrame em casa, ficou internado no hospital, mas depois
voltou e morreu em casa. Que na época da morte a autora era esposa do falecido e que acha
que as despesas da casa eram pagas pelos dois. Depois do falecimento afirma que a autora se
mudou do local onde o casal morava e por isso perderam o contato. Não sabe dizer se houve
separação durante o tempo em que a autora e o extinto estavam juntos. 
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A segunda testemunha afirmou que conhece a autora há aproximadamente 20
anos e que ela era casada com o Sr. Olímpio, que morreu há muito tempo. Afirma que os dois
estavam juntos ao tempo do óbito e que a vizinhança via os dois como marido e mulher.
Afirma que o Sr. Olímpio morreu de derrame, que foi no velório e a autora estava lá como
esposa do falecido. Não sabe dizer quem pagava as contas da casa. 

Pois bem, sendo essas as provas dos autos, concluo que restou comprovado que
a autora manteve união estável com o segurado por muitos anos até momento anterior ao
óbito do companheiro. Tal conclusão se dá em virtude do depoimento pessoal da autora, que
fornece detalhes do relacionamento, pelo depoimento das testemunhas que foram
convergentes no sentido de que a autora era vista como esposa do extinto, e também pelo fato
de terem tido sete filhos juntos, circunstância que demonstra convivência pública e notório
intuito de constituir família.  

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, realizada a instrução
probatória e cotejando-se as provas documentais e testemunhais produzidas, outra não pode
ser a conclusão de que a autora logrou comprovar a alegada união estável entre o casal,
restando confirmada a existência de relacionamento amoroso, público, notório e de
assistência econômica recíproca entre os companheiros.

Quanto ao requisito da qualidade de segurado do extinto, observo através do
extrato do CNIS que o Sr. Olímpio era segurado do RGPS, tanto que seus filhos estiveram em
gozo do benefício previdenciário.   

Desta forma, presentes os requisitos para concessão do benefício de pensão por
morte, deve a sentença ser reformada e o pedido julgado procedente para que seja implantado
o benefício de em favor da autora, sendo a DIB fixada a partir da data da cessação do
benefício ao filho mais novo do casal, que se deu em 27/12/2017.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da
literalidade do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte para
julgar procedente a ação e condenar o INSS a implantar o benefício da pensão por morte em
favor da autora, a partir de 27/12/2017, sendo os atrasados acrescidos de correção monetária
desde a data devida e juros de mora desde a citação, tudo consoante índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por se tratar de benefício alimentar, concedo a
antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do
novo CPC, devendo a Autarquia Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da
intimação desta decisão.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000354929v3 e do código CRC ca50fabd.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:46
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RECURSO CÍVEL Nº 5009019-52.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LETICIA CARVALHO PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por LETICIA CARVALHO
PEREIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por
morte sob o fundamento de que a autora não comprovou dependência econômica em relação
ao filho falecido, LUCIANO CARVALHO DE ASSIS. Alega a autora, em síntese, que a
dependência econômica restou comprovada nos autos através da prova testemunhal, bem
como pelo fato do falecido residir com a autora e por esta não trabalhar formalmente.

VOTO

2. Ao início, acerca da matéria, assevero que a Lei nº 8.213/91, ao dispor sobre
a pensão por morte, estabeleceu em seu art. 16, §4º, que os pais são dependentes do segurado
e têm direito ao recebimento do benefício desde que comprovada a dependência econômica.

3. No caso dos autos, discute-se a existência ou não de dependência econômica
da autora para com o filho Jefferson, falecido em 12/03/2015, para fins de concessão do
benefício de pensão por morte. Quanto à atividade laboral do extinto, consta no extrato do
CNIS (Evento 14, petição 1) apenas um vínculo formal de trabalho de curto período:
trabalhou de 01/09/2014 a 15/10/2014 como empregado na empresa Itapoa Supermercado
LTDA.

4. A autora trouxe aos autos, como prova de dependência econômica do filho,
os seguintes documentos: documentos pessoais do falecido e termos de rescisão de contrato
de trabalho do filho (evento 1/identidade 3 e evento 9).

5. Quanto a prova testemunhal, consta na sentença do evento 32:

Depoimento pessoal: Demorou a requerer o beneficio porque ficou muito tempo mal, ficou
internada e ficou por muito tempo, achou Luciano (instituidor - filho) depois de quatro dias,
ele tinha saído para trabalhar e o mataram, a depoente ficou procurando em um lugar e outro
e achou pelo site da policia e como é mãe ficou fora de si, não tinha condições de ir até a
porta, chegou e desmaiou, começou a chegar gente e a depoente ficou fora de si, não tinha
condição de liberar o corpo e os outros irmãos foram chegando, fizeram as coisas do velório,
na hora do velório a depoente ficou lá, mas ficou “fora do ar” muito tempo, parecia que
estava vendo a pessoa chegar, muita coisa que aconteceu, por isso não entrou logo, depois que
voltou a ficar bem que foi procurar seus direitos como mãe e fiquei trabalhando, as vezes
faltava porque o corpo já não tinha mais condições e até hoje é assim, se orientou e queria dar
um jeito para ver como iria ficar sua vida, porque era Luciano que ajudava em tudo, em todo
lugar que a depoente “botava” o pé, Luciano estava, escola e tudo; Luciano estudava, depois
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parou, porque faltou o colégio, até construir não tinha aula para ele lá, depois Luciano entrou
no Perim, continuou trabalhando e ajudando a depoente, o primeiro emprego de Luciano foi lá
no Guilherme (testemunha), depois trabalhou em um bar de bico, trabalhou em outra firma lá
também com um outro amigo, mas não assinou carteira; no Perim Luciano assinou carteira,
foi o último emprego, inclusive o pagamento dele ajudou muito, ajudou a depoente a pagar
várias contas que estavam atrasadas, luz e água; era só a depoente e Luciano, fazia bico e
ajudava a comprar comida, faziam as compras e iam vivendo; hoje em dia continua fazendo
faxina, vendia ovo, galinhas, lavando roupa; mudou a vida depois que Luciano faleceu, faz
muita falta; a contribuição caiu muito; teve que deixar de fazer muitas coisas, trabalhava fora,
trabalhou com Pascoal? e com Solange, tudo era bico; não era de carteira assinada, fazendo
faxina; trabalhou dois meses com Pascoal, Pascoal ficou muito sentido, trabalhava muitas
vezes com limpeza, a Solange era de Barramares, ? e não sabia, depois que ficou sabendo,
deixou de trabalhar porque não tinha condições, estava muito desnutrida, não comida, só
chorava o dia todo; quando Luciano faleceu a depoente não tinha companheiro; Luciano não
tinha envolvimento com nada errado; Luciano não tinha moto nem carro, nunca chegou a
comprar, Luciano era da igreja, cantava no coral; confirma que um ajudava o outro; sente
muita falta; os outros filhos moram longe; ajudam a depoente uma vez ou outra porque tem
família, cada um tem sua família, não é igual.

 1ª testemunha - Guilherme Messias Sobreira Nunes: Mora na vizinhança desde os 4 anos de
idade e já tem 34 anos, desde então conhece a autora; conheceu o filho, Luciano (instituidor);
sempre viu os dois (autora e Luciano) muito juntos, Luciano era o companheiro da autora,
onde ela ia, Luciano ia atrás, sempre via Luciano fazendo algum tipo de trabalho, inclusive
com o depoente, o depoente sempre arrumava alguma coisa para Luciano fazer, na empresa
que trabalhava sempre levava Luciano para trabalhar de chapa, descarregar caminhão,
limpar o galpão, sempre que tinha um terreno para limpar ia até Luciano, não só o depoente
como a vizinhança toda, quando estava construindo sua casa ali na rua, Luciano ajudava a
carregar areia, brita e colocar dentro de casa, Luciano estava sempre fazendo esse tipo de
serviço ali nas redondezas; Luciano morava com a autora, na mesma residência; não
conheceu o pai de nenhum dos meninos (Luciano e irmãos), sempre viu a autora mãe
solteira, não conheceu pais; Luciano nunca comentou que ajudava a autora, mas acredita
que era para ajudar porque era um menino que estava sempre junto da autora, nunca estava
longe dali, então com certeza aquilo era uma fonte de renda, Luciano era um menino bom,
estava sempre por perto vendo, acredita que a renda era para a família; conheceu todos os
irmãos de Luciano, Robson, Emerson, George, Anderson e por último Luciano; Luciano era o
mais novo; acredita que quando faleceu tinha uns 22 anos; durante um período sempre via
muito Luciano lá com a autora; acredita que só Luciano morava com a autora, os outros
irmãos estavam sempre envolvidos com mulheres, não via por perto; acredita que Luciano
tinha 22 anos, porque é mais ou menos a idade do irmão do depoente; sabe que Luciano foi
assassinado; com certeza, Luciano não era envolvido com gangues ou coisa errada, fala isso
pela vizinhança também, Luciano era um menino que tinha um pequeno déficit, era mais
devagar, todo mundo tinha mais paciência com ele, não era um menino que tinha maldade,
lembra que na morte dele ficou muito comovido, muito surpreso; ouve falar que foi
envolvimento com namorada, com mulher, Luciano era um menino que não sabia se defender;
não sabe se Luciano tinha namorada, não sabe se tinha capacidade para conversar assim;
Luciano não tinha hábitos de sair ou tomar cerveja, sempre estava ali jogando bola, via muito,
seu irmão jogava bola também; Luciano não tinha moto ou dirigia, acha que não tinha como
tirar carteira; a autora e Luciano são pessoas muito humildes, humildes mesmo; sua mãe, que
já é falecida, ajudava os dois, acha que não tinham dinheiro para sustentar hobby, ou hábito;
Luciano não tinha de onde tirar dinheiro para gastos fixos (pessoais); sempre comprou ovos e
frutas com a autora; a autora produzia, fazia serviços de faxina; acredita que esse sempre foi
o trabalho da autora; trabalhos que Luciano fazia com o depoente era sempre que aparecia;
aparecia de forma mensal, quinzenal, a autora pedia que para que quando tivesse alguma
coisa era para chamar Luciano; o trabalho era de chapa, descarregar caminhão, o depoente
trabalha com produtos veterinários, ração e essas coisas, sempre passava lá e chamava
Luciano para ajudar, quando tinha que fazer alguma limpeza no galpão; o serviço era mensal
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ou quinzenal; cada vez que Luciano ia trabalhar, o depoente dava R$ 50,00; Luciano ia de
uma a duas vezes no mês; na vizinhança, Luciano sempre era aquele menino que estava
disposto a trabalhar, tinha o “Cesinha” que dava serviço; Cesinha pedia serviço de limpeza,
limpar quintal; não sabe quanto Cesinha pagava a Luciano, não faz idéia; não sabe qual
periodicidade Luciano era chamado, só sabe sobre a sua parte de quando chamava; não
acompanho a vida da autora de perto, mas Luciano ajudava na venda dos ovos, fazia bicos,
são pessoas muito carentes e acredita que economicamente Luciano faz falta; não pode dizer
que houve mudanças na vida da autora porque não está inserido no dia a dia, dentro da
casa, mas acredita que sim; não sabe se os outros filhos promovem algum tipo de ajuda a
autora, não tem muito contato; a produção da autora não é em chácara, moram em um bairro
pequeno da Barra do Jucu, a produção é dentro do quintal mesmo, sinceramente não sabe se a
autora ainda está produzindo, se lembra porque acompanhava sua mãe que ajudava, sempre
dava preferência em comprar os ovos com a autora, fruta-pão e essas coisas, coisas simples;
os pais dos meninos, o depoente nunca conheceu; não sabe se depois do falecimento de
Luciano a autora teve ou tem algum companheiro, acha que não; a questão dos ovos sempre
teve, a autora já vendia antes do falecimento, era o serviço que a autora prestava; não sabe
dizer se hoje a autora ainda está trabalhando nisso, o depoente nunca comprou ovos com a
autora para sua casa, quem comprava era sua mãe; sua mãe faleceu há uns cinco anos, então
não compra mais ovos; quem mora lá agora é o depoente e sua esposa; não compram mais
ovos com a depoente; a venda era na casa da autora, chegava e tinha que chamar a ai a
autora trazia os ovos, a autora não passava vendendo; só quem ia lá comprar que via e sabia;
sempre via Luciano e a autora muito juntos; confirma que chamava Luciano para trabalhar e
que entregava o dinheiro na mão; não sabe o que Luciano fazia com esse dinheiro; confirma
que nunca perguntou o que fazia com o dinheiro e que Luciano nunca comentou.

 2ª testemunha – Valter Lucas da Silva Ferreira: Não é vizinho da autora, mora próximo; mora
próximo há muito tempo; conheceu  Luciano, conheceu ele há oito anos; a autora vendia
cosméticos, não sabe se vende ainda; confirma que a autora vendia ovos; sua mãe comprava;
não sabe se lá tem duas ou três galinhas, quem acompanhava era sua mãe; já foi até a
residência da autora; é uma casa humilde; é pequena, simples, tem dois cômodos; na época do
falecimento, moravam só a autora e Luciano na casa, os outros são todos casados; confirma
que já viu Luciano dando contribuição para a autora, ajudando em compra, o depoente
trabalha em uma panificadora, que fica perto, uma mercearia, a autora sempre ia até lá com
Luciano, ele fazia compras para ajudar a autora; confirma que os dois estavam sempre
juntos; faziam compras do mês, compra pequena, arroz, dois sacos de feijão, um pouco de
carne; dois sacos de feijão são dois quilos; sempre via os dois fazendo as compras; já viu
Luciano ajudando nas coisas do bairro, sempre quando tinha eventos ajudava o pessoal a
montar o palco, retirar ou colocar as coisas na rua; confirma que Luciano era um rapaz
esforçado; se não se engana o ultimo emprego de Luciano foi trabalhando no Perim, acha que
foi por uns dois meses, Luciano disse isso e depois saiu; não conheceu o pai de Luciano,
confirma que não tinha pai; os irmãos de Luciano não moravam na mesma casa que ele;
confirma que era sempre Luciano e a autora; quando conheceu era assim, os outros eram
casados, cada um foi para um canto; ficou Luciano e a mãe; uns dias era Luciano pagando
as compras na padaria, outros dias era a autora que pagava; acha que a casa em que
moravam era alugada, não sabe se é ou não, nunca perguntou; sempre viu Luciano trabalhar
fazendo bicos, trabalhava sempre com alguém, ajudante de pedreiro, quando tinha um evento,
um show, Luciano ajudava a montar palco; confirma que a autora também trabalhava com
bico de vez em quando; a maior fonte de renda da casa era de Luciano; acha que Luciano
trabalhava mais que a autora, às vezes a autora ficava em casa vendendo ovos; sabe que a
principal fonte de dinheiro era Luciano, porque sempre o viu trabalhando muito, fazendo
bicos, teve um período que trabalhou dois meses de carteira assinada, isso é o que sabe; não
pode dizer se intelectualmente falando Luciano era uma pessoa normal; conhecia Luciano,
sempre andavam juntos, mas teve um época que pararam de se falar, o depoente estava
muito focado no trabalho, então deixou de ver Luciano; faz dois anos que parou de ver
Luciano porque estava focado no trabalho; agora não lembra em que ano Luciano faleceu; o
depoente tinha viajado, se focou muito no trabalho e perdeu o contato; quando Luciano

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 495



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 408/420

5009019-52.2018.4.02.5001 500000374391 .V3 JES15140© JES7058

faleceu só morava ele e a autora na casa; não sabe informar se a autora teve algum
companheiro; não sabe mesmo, não viu; acha que a autora estava desempregada antes de
Luciano falecer; a autora fazia bicos, vendia ovos, cosméticos; não pode dizer se depois que
Luciano faleceu a autora continuou fazendo esse tipo de trabalho; confirma que depois que
Luciano faleceu perdeu contato com a família; mora próximo da autora; sempre passa na
rua da autora, todo dia, via a autora, mas não parava para falar, só falava mesmo com
Luciano; antes de Luciano falecer o depoente ia até lá, depois que faleceu parou de ir na casa;
nunca presenciou se os irmãos de Luciano ajudavam a autora; não sabe dizer se os irmãos de
Luciano moram próximo da autora.

6. Pois bem, sendo estes os fatos comprovados nos autos, ressalto que não
restou demonstrada a alegada dependência econômica da autora em relação ao filho falecido,
devendo ser observado, por oportuno, que dependência econômica não se confunde com
ajuda financeira. Com efeito, na Enciclopédia Saraiva do Direito, Vol. 23, dependência
econômica é conceituada como "a condição de uma pessoa que necessita de outra para ter
atendimento às suas necessidades primárias de alimentação, habitação e vestuário." Ainda
sobre o tema, ensina Feijó Coimbra (Direito previdenciário brasileiro, 10. ed., Rio de Janeiro:
Edições Trabalhistas, 1999, p. 98) que "Dependência econômica, para a lei previdenciária,
consiste na situação em que certa pessoa vive, relativamente a um segurado, por ele sendo,
no todo ou em parte, efetivamente ou presumidamente, mantida e sustentada. Corresponde,
assim, a um estado de fato, não a uma decorrência puramente jurídica das relações entre
parentes, já que essas relações, tais como as disciplinas da lei civil, estão muitas vezes, sob
esse aspecto, em divórcio com a realidade social."

7. Desta forma, depender economicamente de alguém é necessitar de seu
concurso para sustento e manutenção, não para apenas assegurar um padrão de vida melhor e
no caso dos autos, comparados fatos e conceito, avulta não comprovado o preenchimento do
requisito da dependência econômica.

8. No caso, verifica-se que não há nos autos prova material da alegada
dependência econômica e, analisando os depoimentos das testemunhas, concluo que não
houve comprovação de efetiva dependência econômica, mas sim de mero auxílio financeiro,
pois o filho da parte contava com apenas 20 anos quando morreu e exerceu somente um
curtíssimo vínculo de trabalho durante toda a vida, com duração inferior a dois meses.
Convém mencionar que não houve comprovação efetiva de exercício de outro trabalho
remunerado além daquele constante no extrato do CNIS do falecido, nem esclarecimentos
sobre qualquer atividade eventualmente desenvolvida e o valor auferido.

9. Diante do apurado, conclui-se que não há nos autos circunstância que
demonstre que a autora efetivamente dependia economicamente de seu filho para subsistência
e sustento, sendo que sequer o auxílio financeiro restou efetivamente comprovado, tendo em
vista ausência de prova documental e a fragilidade da prova testemunhal. Destarte, mantenho
a sentença de improcedência do pedido.

10. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.
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Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000374391v3 e do código CRC eb449991.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5001812-62.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAIMUNDA PINTO VICENTE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pagamento de pensão por morte à parte autora, com correção
monetária calculada com base no IPCA-E. 

Recorreu a autarquia federal pleiteando a aplicação da TR como índice da
correção monetária, sob o fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos
efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a
aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009.

VOTO

 

 

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,  o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob
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pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

Custas ex lege. Condeno o recorrente ao pagamento da verba honorária que fixo
em 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS, nos
termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000367082v2 e do código CRC 275f07d6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:49
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RECURSO CÍVEL Nº 5008085-94.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: BENEDITA COUTINHO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado apresentado por BENEDITA COUTINHO DA
SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por
morte, sob o fundamento de falta de qualidade de segurado do ex companheiro da autora, Sr.
ELENILDO CARVALHO DA SILVA.

Alega a recorrente, em síntese, que conviveu em união estável com o extinto por
mais de 20 anos e que ela e sua família não podem ser prejudicadas pela falta de recolhimento
previdenciário do ex companheiro. Afirma que não há qualquer norma legal que proíba o
pagamento do tributo “post mortem” e que, restando apenas como ponto controvertido a
comprovação do requisito de qualidade de segurado, deve ser considerado o débito tributário
passível de regularização pela parte.

VOTO

Acerca da matéria, observo inicialmente que para a concessão do benefício de
pensão por morte à autora é necessário que, quando do óbito, o de cujus esteja filiado ao
Regime Geral da Previdência Social, afinal a pensão é devida aos dependentes do segurado,
nos termos do disposto na Lei 8.213/91.

No caso em tela, consta nos autos que companheiro da autora faleceu em
11/11/2017 e, conforme cópia do CNIS (Evento 4, Outros 4), a última contribuição
previdenciária foi recolhida em 04/2015, na modalidade de contribuinte individual. Desta
forma, aplicando-se a regra prevista no art. 15 da Lei 8.213/91, verifica-se que o extinto
manteve a qualidade de segurado até 16/06/2016. Assim, conclui-se que quando do óbito o
companheiro da autora não possuía mais a qualidade de segurado do RGPS.

Ademais, consta nos autos que o falecido trabalhava e era proprietário de um
Lava Jato e, sendo este o caso, observo que a Lei 8.213/91 estabelece como segurado
obrigatório da Previdência Social a pessoa que exerce, por conta própria, atividade econômica
de natureza urbana, com fins lucrativos ou não (artigo 11, inciso V, aliena h).  Ainda, em seu
art. 27 prevê a Lei que os períodos de carência, no caso de contribuinte individual, são
computados a partir do recolhimento da primeira contribuição, sem atraso. Conclui-se, pois,
que o contribuinte individual não mantém a qualidade de segurado apenas pelo exercício da
atividade remunerada, sendo necessário o efetivo recolhimento das contribuições
previdenciárias. Nesse sentido é o entendimento dos nossos tribunais:
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“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INSCRIÇÃO POST MORTEM. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇOES PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O vínculo
previdenciário do trabalhador autônomo, para fins de concessão do benefício de pensão por
morte a seus dependentes, depende do regular recolhimento das contribuições pelo próprio
segurado, conforme previsto no artigo 30, inciso II, da Lei 8.212/91. 2 – “Não é possível a
concessão do benefício de pensão por morte aos dependentes do segurado falecido,
contribuinte individual que não efetuou o recolhimento das contribuições respectivas à época,
não havendo amparo legal para a dita inscrição post mortem ou para que sejam descontadas
as contribuições pretéritas, não recolhidas pelo de cujus, do benefício da pensão por morte
percebido pelos herdeiros.” (Processo nº 2005.72.95.013310-7, Relator Juiz Federal Marcos
Roberto Araújo dos Santos, DJ de 21/05/2007). 3 - Incidente de uniformização conhecido e
improvido. (JEF, Proc. 200670950069697, Rel. JUÍZA FEDERAL DANIELE MARANHÃO
COSTA, DJU 24/01/2008);

Por fim, assevero que o recolhimento post morte não é aceito pelos tribunais
pátrios, tendo a TNU inclusive editado a Súmula n. 52 com o seguinte teor: “Para fins de
concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições
de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as
contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços.” E também:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO. INSCRIÇÃO POST MORTEM. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES APÓS O ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. I – O contribuinte individual está
obrigado a recolher a contribuição aos cofres da previdência por iniciativa própria, sendo
certo que a qualidade de segurado decorre exclusivamente, no caso dos citados contribuintes
individuais, da prova do recolhimento das referidas contribuições previdenciárias nos moldes
do art. 30, II da Lei 8.212/91. II - O simples exercício da atividade remunerada não mantém a
qualidade de segurado do de cujus, sendo necessário, no caso, o efetivo recolhimento das
contribuições respectivas pelo próprio segurado quando em vida para que seus dependentes
façam jus ao benefício de pensão por morte. III - Não é possível a concessão do benefício de
pensão por morte aos dependentes do segurado falecido, contribuinte individual, que não
efetuou o recolhimento das contribuições respectivas à época, não havendo amparo legal para
a dita inscrição post mortem ou para que sejam descontadas as contribuições pretéritas, não
recolhidas pelo de cujus, do benefício da pensão por morte percebido pelos herdeiros. (TNU,
PEDLEF nº 200572950133107, D.J.U. de 21/05/2007).

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000367126v4 e do código CRC 09eef378.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5003216-85.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCELO ALVES DA COSTA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: JACIMARA BRANDAO ALVES (PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte. 

Sustenta a recorrente, em síntese, ausência de documento oficial que configure
início razoável de prova material do efetivo exercício das atividades campesinas à época do
óbito, tal como exigido pelo §3º, do art. 55 da Lei 8.213/1991, aduzindo ainda que no
contrato de parceria apresentado pela parte, a assinatura do de cujus teve reconhecimento de
firma posterior à data do óbito.  

VOTO

Acerca da matéria, a controvérsia cinge-se à condição de segurado especial do
Sr. Arildo Costa, genitor dos autores, falecido em 28/05/2017. O pedido administrativo
realizado em 28/06/2017 foi indeferido sob o argumento de que o falecido não possuía a
qualidade de segurado especial – rural.

Compulsados os autos, observa-se que para comprovação da qualidade de
segurado do Sr. Arildo, os autores apresentaram os seguintes documentos: (i) cópia do CNIS
com vínculos empregatícios rurais no período de 06/1990 a 06/2007; (ii) prontuário médico
de 15/04/2009 constando a profissão do de cujus como lavrador; (iii) cadastro individual de
saúde constando a mesma profissão; (iv) nota de compra de insumos agrícolas datado de
07/12/2009; (v) nota emitida por empresa agrícola referente à compra de fertilizantes em
12/05/2017; e (vi) contrato particular de arrendamento de imóvel rural firmado com o Sr.
Marcielson Costa Machado, no período de 31/08/2015 a 31/03/2018.

Acerca da necessidade de início de prova material para comprovação da
atividade rural, reputo preenchido o requisito legal com os documentos trazidos pela parte.
Por oportuno, observo que embora o contrato de parceria traga reconhecimento da firma do
extinto realizada após o óbito, este juízo considera como importante a data em que o contrato
foi firmado, que é anterior ao falecimento, convindo mencionar que o pacto se encontrava
vigente na data do óbito do Sr. Arildo. Ademais, o reconhecimento de firma não constitui
formalidade obrigatória para a validade do contrato de parceria rural firmado entre as partes.
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Ainda sobre a matéria, assevero que para o reconhecimento do tempo de
trabalho rural é necessário que o período seja comprovado por meio de prova material, ainda
que mínima, e corroborada por testemunhas, sendo inadmissível prova exclusivamente
testemunhal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. DESNECESSIDADE A QUE SE REFIRA AO PERÍODO DE CARÊNCIA SE
EXISTENTE PROVA TESTEMUNHAL RELATIVAMENTE AO PERÍODO. 1. "A comprovação
do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa
ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início
de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência
de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 55,
parágrafo 3º, da Lei 8.213/91). 2. O início de prova material, de acordo com a interpretação
sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da
atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar,
indicando, ainda, o período e a função exercida pelo trabalhador. 3. As certidões de
casamento e de nascimento de filho, em que consta a profissão de lavradora da segurada,
constituem-se em início razoável de prova documental. Precedentes. 4. É prescindível que o
início de prova material abranja necessariamente o número de meses idêntico à carência do
benefício no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, dês que a prova
testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a
prova oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ, 6ª Turma, Rel. HAMILTON CARVALHIDO, Processo: 200602019662, DJ 25/06/2007, p.
326)”.

Quanto à prova testemunhal, verifica-se que restou comprovada a qualidade de
segurado especial do extinto, tendo em vista que os vários depoimentos das testemunhas
afirmaram que o falecido trabalhava com na plantação de abacaxi à época do óbito,
desempenhando as atividades em regime de economia familiar, de modo que a prova oral
produzida ratificou o conteúdo da prova documental juntada na inicial.

Neste ponto, convém mencionar que o eventual trabalho da autora como
doméstica não descaracteriza o exercício da atividade de rural do companheiro, tendo em
vista que a indispensabilidade do labor rural restou suficientemente comprovada.

Por fim, considerando as provas testemunhais produzidas corroboradas pela
prova material mencionada, entendo restar comprovada a condição de segurado rural do
falecido à época do óbito, fazendo jus os autores à concessão da pensão por morte.

Sem condenação em custas. Honorários advocatícios devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
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do código verificador 500000353479v3 e do código CRC f475559f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:50
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 12/11/2019
Pauta: 498



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 418/420

5019818-57.2018.4.02.5001 500000362715 .V10 JES15140© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5019818-57.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DIEGO PEREIRA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando, em síntese, o processamento e pagamento do
benefício de seguro defeso ao pescador artesanal, referentes aos últimos 5 (cinco) anos
anteriores à propositura da ação. 

A sentença do Evento 44 julgou parcialmente procedente os pedidos,
condenando o INSS a: (i) a utilizar os protocolos de solicitação de Registro Inicial para
Licença de Pescador Profissional Artesanal, apresentado pela parte no Evento 1, PADM6, e
(ii) recepcionar e processar os requerimentos administrativos de seguro defeso utilizando o
protocolo de solicitação do registro acima, com o deferimento dos pedidos no caso em que
preenchidos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de novembro de 2003
(Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal). Concedeu, ainda, os benefícios da antecipação da
tutela com relação ao “item (i)”, mediante comprovação nos autos no prazo de 30 dias.

Da sentença, recorreram a parte autora e a UNIÃO FEDERAL. A
demandante requerendo o pagamento do benefício de forma retroativa, referente aos últimos
5 anos anteriores à propositura da ação, enquanto a UNIÃO alega ilegitimidade passiva e
perda superveniente do objeto da ação, em virtude do disposto na Portaria 1.275-SEI, de 26
de julho de 2017, editada pelo Secretário de Aquicultura e Pesca, que “entendeu por bem que
os registros suspensos por questões administrativas e pendentes de exame deveriam ser
validados e assim fora feito”.

VOTO

Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade da UNIÃO, tendo em vista que
a atuação que gerou toda a problemática em tela é de atribuição do Ministério do Trabalho,
órgão que é o gestor operacional responsável pelos recursos do pagamento do seguro
desemprego (seguro defeso para os pescadores artesanais), de modo que não cabe qualquer
escusa de responsabilidade da União no caso em comento.

Quanto ao mérito do recurso da UNIÃO, entendo que os fundamentos trazidos à
juízo restam prejudicados, tendo em vista que o juízo a quo deu provimento aos Embargos de
declaração apresentados pelo INSS e modificou o dispositivo da sentença no Evento 44, de
forma a excluir a UNIÃO da condenação imposta nos autos.
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Pelo que se depreende dos autos, a parte autora alega que se dirigiu à Agência
do INSS do município de Guarapari para requerer seu seguro defeso, apresentando o
protocolo datado de 29 de agosto de 2014 (Evento 1, PADM6) e todos documentos
necessário para concessão do benefício, mas foi informada pelo responsável que não
foi encontrado cadastro em seu nome. 

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Pois bem, acerca dos fatos narrados, este juízo entende que a ausência de
regularização do cadastro é fato que impede o autor de formular pedido administrativo, pois
mostra-se impossível ao autor realizar requerimento administrativo enquanto seu cadastro não
estiver regularizado.

Segundo consta nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA-ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, concluo que sem
a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo. 

Ocorre que, conforme relatado, o protocolo administrativo 6 do evento 1
comprova que em 29/08/2014 a parte dirigiu-se ao SFPA-ES (Ministério da Pesca e
Agricultura) munida de documentação para realizar o cadastro, circunstância que demonstra a
tentativa de recebimento do seguro defeso pela via administrativa.

Assim, entendo que o autor faz jus à análise de seu direito a partir da data da
Solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal, ou seja, em
29/08/2014, conforme reconhecido na sentença do Evento 44.

No entanto, em relação ao pedido de pagamento de atrasados, destaco que a
análise da concessão do seguro defeso e pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada
pelo órgão competente, de acordo com a comprovação dos requisitos legais exigidos pela
Lei Federal nº 10.779 de 25 de novembro de 2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador
Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora não merece provimento. 

Assim, ressalto que a determinação de recepção e processamento na via
administrativa do requerimento de seguro defeso a partir de 08/2014 já foi deferida na
sentença do Evento 44, enquanto que a análise dos requisitos legais para a concessão do
benefício e pagamento de atrasados é matéria cabível ao órgão competente. 

Sem custas. Condeno a UNIÃO ao pagamento da verba honorária, que arbitro
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Condeno a parte
autora ao pagamento da verba honorária, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos
do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos,
nos termos do art. 98 do CPC, em virtude da gratuidade de justiça concedida na decisão do
evento 4.
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Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos da UNIÃO e da
parte autora, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000362715v10 e do código CRC 72512a23.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 13/11/2019, às 15:27:53
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5020890-45.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, ora impetrante, com
pedido de medida liminar, contra decisão da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
ora impetrada, proferida em 30/8/2019, nos autos do processo nº 5001249-
05.2018.4.02.5002/ES (autos principais), que consolidou o valor da multa diária arbitrada
naquela demanda em R$ R$ 13.500,00. Pugna, ao final, liminarmente, pela suspensão do
curso do processo principal em que se determinou a expedição de RPV para pagamento de
multa e, em definitivo, pela redução ou exclusão da multa impugnada e ainda pela reavaliação
do quantum a ser executado, considerando a fixação do prazo em dias úteis. 

O impetrante alega, na inicial, que (i) embora inexista vedação legal à
cominação de astreintes em desfavor da Fazenda Pública, é cediço que a medida deve
consistir em provimento excepcional na medida em que onera ainda mais a atividade estatal,
dependendo da configuração de recalcitrância ou resistência ao cumprimento da determinação
judicial, não sendo adequada sua fixação desde logo, (ii) não se mostra possível a fixação
antecipada de multa coercitiva contra a Fazenda Pública à presunção de que será descumprido
o comando relativo à implantação do benefício, (iii)  a cominação de multa no corpo da
decisão conduz à presunção de que a autarquia, ordinariamente, resiste ao cumprimento de
decisões judiciais, o que não ocorre, (iv) por ser ente da Administração Pública, tem como
dever atender às determinações do Poder Judiciário, fazendo isso, entretanto, dentro das
limitações materiais e orçamentárias a ela impostas, o que deve ser considerado pelo juiz ao
fixar prazos para atendimento, (v) a autarquia previdenciária convive com a falta notória de
recursos materiais e humanos para um procedimento mais célere, sendo que apenas nas
hipóteses excepcionais de resistência comprovada é que seria cabível a fixação da multa
diária, (vi) a imposição do pagamento da astreinte exige uma situação em que fique
comprovada a má-fé, o que não costumar ser o caso da Administração Pública, (vii) o  INSS
está ciente da necessidade do cumprimento dos prazos legais e regulamentares de tramitação
e apreciação do processo administrativo, notadamente quando envolvem interesses de
particulares, entretanto, por mais que tenha o dever jurídico de cumprir todos os prazos, nem
sempre isto é possível, levando em consideração o volume de trabalho e, reitere-se, carência
de recursos materiais e humanos, (viii) assim, inviável a aplicação de multa desde já e no
montante fixado, o que implicará tão-somente o enriquecimento sem causa de uns poucos
segurados em detrimento de todos os outros, (ix) por certo que o INSS, como qualquer outro
ente público, não poderia validamente estar isento das sanções referentes ao cumprimento de
determinação judicial, sob pena de estar imune, igualmente, de qualquer observância ao seu
conteúdo, o que seria absurdo, (x) contudo, as circunstâncias que justificam a medida em
apreço diferenciam-se para entes públicos e privados em virtude das peculiaridades de cada
qual e, in casu, não se encontram presentes quaisquer dos referidos pressupostos, (xi) as
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astreintes, como medida caracterizadora de sanção contra devedor impontual, não podem ser
banalizadas como instrumento essencial à determinação judicial, pois esta por si só já é
cogente, tornando-se cabível a utilização de outros meios coercitivos apenas no caso de mora
injustificável, a denotar a abstenção dolosa ao cumprimento, (xii) não tem qualquer propósito
a sua fixação de antemão, a partir da presunção do dolo e do consequente descumprimento,
(xiii) o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que só é possível
a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a
parte obrigada por sentença judicial, (xiv) não se mostra razoável o comando, que impõe
incondicionalmente multa diária à Fazenda Pública, (xv) além disso, no caso de determinação
de implantação de benefício com a advertência ("sob pena de") da possível imposição de
multa diária, esta deve ser fixada em montante razoável, (xvi) o prazo para cumprimento da
ordem judicial (obrigação de fazer) deve ser fixado em dias úteis, (xvii) a APSADJ foi
intimada em 15/1/2019, cumprindo a decisão em 20/3/2019, (xviii) considerando que o dies a
quo do prazo se iniciou em 17/1/2019, que não houve expediente entre 5 e 7/3/2019, em razão
do feriado de Carnaval, e que o prazo de 30 dias deve ser contado em dias úteis, só houve
atraso de 12 dias no cumprimento da ordem, e (xix) o valor da multa diária é exorbitante,
devendo ser reduzida para R$50,00.

Manifestação da autoridade coatora de Evento 6.

Manifestação do MPF de Evento 9.

Manifestação da União de Evento 11.

VOTO

A decisão de Evento 3 deferiu a liminar pleiteada na inicial desta ação, para
determinar a suspensão/o bloqueio da Requisição de Pequeno Valor a título de pena de multa
arbitrada nos autos da ação 5001249-05.2018.4.02.5002/ES, sob os seguintes fundamentos:

(...) Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no
âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão
manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte, causando-lhe
dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio; XAVIER, Flávia da
Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais, Curitiba: Juruá, 3. ed., 2012, p.
304). Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de
segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos
jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes
de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.  Assim, a multa diária deve
ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a funcionar como
meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária, sem, contudo,
importar obtenção de vantagem injustificada pela parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.
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No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária cominada pela
sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso.

Registre-se que a multa cominatória diária pode ser modificada pelo juiz mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, se demonstrada a sua excessividade, nos termos do art. 537,
§ 1°, do CPC ("O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade de multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se tornou insuficiente ou
excessiva"). 

Com relação ao atraso no cumprimento da tutela provisória de urgência deferida na sentença
que cominou a multa diária impugnada, posterga-se tal análise após a manifestação da
autoridade coatora. 

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão/o bloqueio da Requisição
de Pequeno Valor a título de pena de multa arbitrada nos autos da ação 5001249-
05.2018.4.02.5002/ES, para que, após a manifestação da autoridade coatora, seja reapreciado
o valor real a ser executado, conforme a resposta, nos termos da fundamentação. (...)

Como se observa, a decisão bem analisou a questão do valor da multa diária
arbitrada, sendo desnecessário reiterar seus fundamentos, motivo pelo qual estes serão
tomados, como razões de decidir, para determinar a redução da multa diária para R$100,00. 

A autarquia, ora impetrante, afirma que foi intimada, em 15/1/2019, para
implantar o benefício concedido, cumprindo a decisão em 20/3/2019, destacando que o prazo
de 30 dias deve ser contado em dias úteis e que só houve atraso de 12 dias no cumprimento
da ordem. 

Todavia, compulsando os autos principais, nota-se que a sentença determinou a
implantação do benefício em 30 dias da intimação, a título de tutela provisória de urgência,
sendo a Agência da Previdência Social intimada em 23/1/2019, tendo o prazo final, para
cumprimento da ordem, em 8/3/2019. Ocorre que implantou o benefício somente em 5/2019,
ao contrário do que alega em seu recurso, no sentido de que só haveria apenas 12 dias de
atraso. A respeito da contagem  do prazo em dias úteis, não se sustenta tal alegação, pois não
se trata de prazo processual. 

Voto por conceder, em parte, a segurança pleiteada para determinar a redução da
multa diária arbitrada na ação de n. 5001249-05.2018.4.02.5002/ES para R$ 100,00 (cem
reais). Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF;
Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000386141v10 e do código CRC 5f27485b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:7
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5020862-77.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado
pelo INSS, apontando, como autoridade coatora, o Juiz Federal do 1° Juizado Especial
Federal de Vitória/ES, e, como ato ilegal, a decisão judicial, proferida na ação de n. 5006360-
70.2018.4.02.5001/ES, que indeferiu a pretensão da autarquia no sentido de ser observada a
limitação de 60 salários mínimos para as parcelas vencidas acrescidas das 12
vincendas, argumentando que não corresponde à renúncia da parte autora. Requer a
concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão impetrada e,
ao final, afastar a decisão em questão, consolidando o débito em R$61.017,03 (atualizado até
5/2019). 

O impetrante alega que (i) a parte autora, nos autos da ação n. 5006360-
70.2018.4.02.5001/ES, pretende obter o pagamento da quantia de R$ 80.049,82, valor este
que não limita o cálculo das parcelas vencidas e as 12 vincendas ao limite de 60 salários
mínimos no ato do ajuizamento da ação, (ii) consta, no Evento 60, a impugnação do ofício de
precatório expedido, apresentando o cálculo do valor a ser executado (R$ 61.017,03), (iii)
na decisão de Evento 67 (DESPADEC1), o juízo a quo não acolheu a impugnação ao
precatório apresentada por ele, sob o argumento de que o requerimento para ser observada a
limitação de 60 salários mínimos para as parcelas vencidas acrescidas das doze vincendas não
corresponde à renúncia da parte autora (Evento 1 – TERMREN4), (iv)  o termo de renúncia
apresentado pela parte autora visa burlar as regras de competência absoluta do Juizado
Especial Federal, (v) a vontade da parte manifestada no termo de renúncia no sentido de não
abranger as parcelas vincendas não tem o condão de modificar a regra prevista na legislação
em vigor para o processamento das causas perante o Juizado Especial Federal, (vi) no caso
em análise, o ajuizamento da ação ocorreu em 16/07/2018 e a última parcela vencida foi
computada em 30/04/2019, ou seja, 12 parcelas venceram após o ajuizamento da demanda,
razão pela qual não há parcelas a serem acrescidas ao valor da alçada, (vii) não foram
apuradas mais de 12 parcelas vencidas no curso da demanda, (viii) conforme consta na
planilha apresentada pelo INSS, o valor das parcelas vencidas acrescido de 12 parcelas
vincendas após o ajuizamento da ação somou R$ 80.049,82, quando o limite de 60 salários
mínimos somava R$ 57.240,00, (ix) o valor das parcelas vencidas e das 12 vincendas desde o
ajuizamento da ação devem ser limitadas à alçada do Juizado Especial Federal, totalizando,
no caso, R$ 57.240,00, que, atualizado para 05/2019, corresponde a R$ 61.017,03, (x) caso o
autor tivesse parcelas vencidas no curso da demanda posteriores à 12ª parcela, ao valor
apurado (R$ 61.017,03) seria acrescida a 13ª, 14ª, 15ª e quantas mais parcelas existentes ao
limite da alçada do Juizado Especial Federal, (xi) a pretensão de fixar o valor da execução em
R$ 61.017,03 em nada tem relação com a renúncia ao valor da execução previsto na Súmula
17 da TNU, (xii)  neste feito, trata-se de situação em que o autor possui apenas 12 parcelas
vencidas no curso da demanda e, por consequência, o valor do teto do JuizadoEspecial
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Federal coincide com o valor da execução, (xiii) a Súmula nº 17 da TNU aplica-se
exclusivamente ao valor executado, não incidindo sobre o valor da alçada do Juizado Especial
Federal, (xiv)  o termo de renúncia apresentado pela parte autora não tem o condão de
modificar a regra prevista na legislação em vigor para o processamento das causas perante o
Juizado Especial Federal, e (xv) deve ser fixado o valor da condenação em R$ 61.017,03,
atualizado até 05/2019, com a determinação de expedição de ofício de precatório no valor
informado.

Manifestação da União de Evento 8.

Manifestação do MPF de Evento 12.

Manifestação da autoridade coatora de Evento 15, aduzindo que (i) a renúncia
apresentada pela parte autora no documento 4 do Evento 1 foi expressa ao afirmar que "não
envolve prestações posteriores ao ajuizamento da ação, conforme Enunciado nº 47 das
Turmas Recursais do Rio de Janeiro", ou seja, o autor apresentou renúncia apenas das
parcelas vencidas, (ii) entender que tal renúncia abrange qualquer parcela vencida após o
ajuizamento da ação, como pretende o INSS, implica em afronta direta à manifestação de
vontade da parte autora, ao Enunciado nº 171 da Súmula da TNU e ao art. 1142 do Código
Civil, conforme exposto na decisão impugnada, (iii) não desconhece o julgamento do IRDR
nº 5033207-91.2016.4.04.0000 pela Colenda Corte Especial do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, cujos fundamentos foram adotados por esta Relatoria na decisão do Evento 3, (iv)
no caso sob análise, há uma grande distinção em relação ao caso julgado pelo TRF4, que
ainda pende de recurso no STJ, e (v) naquele feito a parte autora apresenta renúncia expressa
às parcelas vincendas, enquanto no presente processo a parte autora afirma expressamente o
contrário, isto é, que não abre mão de nenhuma parcela vincenda.

VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional
no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma
decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte,
causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio;
XAVIER, Flávia da Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais, Curitiba:
Juruá, 3. ed., 2012, p. 304). Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o
manejo do mandado de segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar
pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

A competência estabelecida na Lei n. 10.259/2001 tem natureza absoluta e, em
matéria cível, deve ser fixada conforme o valor da causa, sendo da competência dos Juizados
Especiais Federais as causas com valor de até 60 salários mínimos.

No rito estabelecido pela Lei n. 9.099/1995, o demandante tem direito a optar
genericamente entre o procedimento especial ou comum, o que faz com que a a regra de
competência dos juizados especiais no âmbito estadual seja apenas relativa. Diversamente,
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quando a Lei n. 10.259/2001 determina como sendo absoluta sua competência, termina
retirando do postulante a possibilidade de optar por qual dos ritos sua demanda deverá seguir. 

Assim, como a opção já está feita pelo legislador, não há como presumir a
vontade da parte autora da ação. Desse modo, não se poderia inferir que ela teria preferido o
procedimento especial e, portanto, considerar que houve renúncia do que sobjea ao valor de
alçada. Ela precisaria, portanto, ser expressa para ser válida. Esse é o pano de fundo da
Súmula 17/TNU, citada na decisão impugnada.

No caso, conforme bem destacou a autoridade coatora, o autor apresentou
renúncia, no documento 4 do Evento 1, aduzindo que esta não envolveria prestações
posteriores ao ajuizamento da ação (ou seja, as prestações vincendas), conforme o Enunciado
n. 47 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. 

Eis os termos da aludida renúncia:

(...) renuncio a quaisquer créditos, vencidos até a data de ajuizamento da ação, que excedem a
quaisquer créditos que excedam ao teto de 60 salário mínimos. A renúncia não envolve
prestações posteriores ao ajuizamento da ação, conforme Enunciado nº 47 das Turmas
Recursais do Rio de Janeiro: " A renúncia, para fins de fixação de competência dos Juizados
Federais, só é cabível sobre parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, tendo por
base o valor do salário mínimo então em vigor".

Sabe-se que, se as 12 parcelas vincendas excederem 60 salários mínimos, o JEF
será incompetente de forma incontornável (art. 3°, § 2°, da Lei 10.259/2001). Porém, se as 12
parcelas vincendas foram inferiores a 60 salários mínimos, mas, somadas a todas as parcelas
já vencidas na data do ajuizamento da ação, resultarem em valor superior à alçada dos
Juizados, a parte autora pode optar entre (i) eleger o rito ordinário, para que o seu processo
tramite em Vara Federal ou (ii) renunciar ao direito ao recebimento da parte das parcelas
vencidas na data do ajuizamento que, somadas às 12 vincendas, excedam 60 salários
mínimos, até que não haja mais excesso. 

Ocorre que, no caso, como se observa, embora o autor tenha renunciado
expressamente aos valores acima de 60 salários mínimos, vencidos até a data do ajuizamento
do feito, não o fez em relação às parcelas vencidas que superariam a diferença entre o teto dos
Juizados Especiais e o total das parcelas vincendas.

Considerando que, nos termos da Súmula 17/TNU, não há renúncia tácita no
Juizado Especial Federal, para fins de competência, pode-se afirmar que a renúncia da parte
autora não corresponde a  limitação em 60 salários mínimos para as parcelas vencidas
acrescidas das doze vincendas.

Não obstante, na inteligência do art. 3°, § 2°, da Lei n. 10.259/2001, não pode
haver renúncia às parcelas vincendas (somente às parcelas vencidas). Nesse sentido, tem-se o
Enunciado 17 do II FONAJEF: "Não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins de
fixação de competência nos Juizados Especiais Federais".
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Não é dado ao juiz a faculdade de alargar a renúncia da parte autora, devendo,
em sendo o caso, abrir oportunidade para que ela amplie a renúncia de modo a adequar-se ao
valor do teto dos Juizados Especiais Federais. Ora, a renúncia precisa ser precisa, com as
especificações do seu exato contorno, sem esforço interpretativo do julgador. 

É bom ressaltar que a renúncia tácita pelo ingresso no Juizado Especial Federal
pode trazer grave prejuízo para a parte autora, que nem sempre tem noção sobre os valores
requeridos. Assim, o que se pode aceitar é uma renúncia expressa e clara com relação ao
objeto renunciado, ou seja, todos os seus contornos e abrangências. 

A TNU, quando do julgamento do PEDILEF 00079844320054036304,
em 10/06/2016, fixou a seguinte tese:

 “11. Ante o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e dar-lhe provimento para
substituir o acórdão recorrido e fixar a tese de que a renúncia apresentada para definição de
competência dos Juizados Especiais Federais, ressalvada manifestação expressa da parte
autora, somente abrange as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas na data do
ajuizamento da ação.” 

Ao contrário do que se afirmou na decisão liminar, não assiste razão ao
impetrante, devendo ser mantido o cálculo das parcelas do benefício ora impugnado. 

Voto por denegar a segurança pleiteada. Consequentemente, revogo a medida
liminar de Evento 3. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula
512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000386274v34 e do código CRC b6c514ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:7
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 2



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 9/472

5001530-55.2018.4.02.5003 500000402712 .V6 JES10769© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 5001530-55.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO CEZAR FRANCA CABRAL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por
invalidez. Em suas razões recursais (Evento 32), o autor alega, em síntese, que (i) é
aposentado por invalidez NB 5447383800, desde 04/02/2011, (ii) é portador de doença renal
crônica, estágio V, que o obriga a se submeter 3 vezes por semana à hemodiálise, bem como,
diabetes mellitus, insuficiência vascular grave, hipertensão arterial, (iii) comprovou através
de laudo médico ser carecedor de auxílio permanente para as atividades mais elementares, a
exemplo da higiene pessoal e locomoção. Contrarrazões no Evento 37.

VOTO

O acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, pleiteado pela parte
autora, pressupõe, conforme o art. 45 da Lei  8.213/1991, (i) a percepção do benefício
aposentadoria por invalidez e (ii) a necessidade de assistência permanente de terceiro em
razão de condição incapacitante.

No caso, o autor ajuizou ação, em 26/11/2018, alegando que, por ser portador de
doença renal crônica, estágio V, que o obriga a se submeter 3 vezes por semana à
hemodiálise, bem como, diabetes mellitus, insuficiência vascular grave, hipertensão arterial e
por isso estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual e
necessitaria de assistência permanente de terceiros para as atividades diárias. Requereu a
concessão do acréscimo de 25% sobre o benefício previdenciário desde a data do
requerimento administrativo em 18/08/2017. Consta, nos autos, que recebe aposentadoria por
invalidez desde 04/02/2011.

A perícia judicial do Evento 13, elaborada em 13/03/2019, concluiu que o autor,
embora fosse portador de insuficiência renal crônica, hipertensão arterial, diabetes melitus e
hiperparatireoidismo, não necessitava de assistência permanente de terceiros para realizar
suas atividades diárias. Destacou o perito que (i) precisa de auxílio e acompanhamento para
deslocamentos externos, comprovando tal necessidade desde julho de 2017, quando iniciou a
hemodiálise, pelos documentos médicos que possui, (ii) não precisa de ajuda para
alimentação e para vestir-se.

Como se observa, embora a perícia tenha sinalizado a necessidade de auxílio e
acompanhamento para deslocamentos externos, as enfermidades não interferem em sua vida
civil independente, ou seja, o autor necessita ocasionalmente, e não permanente, de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 3



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 10/472

5001530-55.2018.4.02.5003 500000402712 .V6 JES10769© JES10769

assistência de terceiros.

Os documentos apresentados, pelo autor, não são, portanto, suficientes para
afastar a perícia judicial do Evento 13. Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de
laudos judiciais, o que se coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo
médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo
é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004,
pág. 59).

Por todo o exposto, vê-se que o autor não necessita de assistência permanente
de terceiros e, portanto, não faz jus ao acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez
pleiteado. Mantida na íntegra a sentença impugnada.

Esclarece-se que a conclusão a que chegou neste voto não foi movida por
insensibilidade ao estado de saúde do autor, mas por análise criteriosa do acervo probatório,
que, conforme os fundamentos apontados, conduz à conclusão de que não se trata de
condição fática que importe a aplicação do art. 45 da Lei 8.213/1991. Incólumes, portanto, o
inciso III do art.  1º, caput e incisos XXXV, LIV, LV e LVI, do art. 5º, inciso IX, do art. 93, os
arts. 193 e 194 e o inciso I do art. 201, todos da Constituição Federal.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000402712v6 e do código CRC bbc89719.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5012131-92.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VICENTE CLARISMUNDO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não
inicial - de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

VOTO

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS
ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
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1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28%
para junho de 1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos
constitucionais estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003,
nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal
para que os benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com
a majoração dos valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios
legais para atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios
em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto. 

Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação do
recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência
judiciária gratuita ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000390483v2 e do código CRC 5074b95c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0002820-49.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO RIBEIRO PINTO FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial os períodos de
6/3/1997 a 30/9/2002 e de 1º/10/2002 a 15/4/2009, com a revisão da RMI da aposentadoria
por tempo de contribuição.

Em suas razões, alega que (i) a caracterização da especialidade do tempo de
serviço deve ser efetivamente comprovada através da contemplação da atividade no Anexo
IV do Decreto 3.048/1999, bem como mediante a apresentação de PPP, (ii)  a análise do
anexo IV do Decreto 3.048/1999 revela que a atividade de vigilante armado não pode ser
considerada como especial para fins previdenciários, (iii) desde a edição do Decreto n.
2.172/1997, de 5/3/1997, quando as atividades perigosas deixaram de ser consideradas como
especiais, a atividade de vigilância armada deixou de ser computada como tempo de serviço
especial, e (iv) a partir da edição do decreto 2.172/1997, não há mais previsão do cômputo da
atividade de vigilante como especial.

Contrarrazões de Evento 46.

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
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empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.
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6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, a sentença reconheceu como especiais os períodos impugnados pelo
INSS, em que o autor laborou como vigilante armado, sob os seguintes fundamentos:

(...)

O autor pediu que "seja reconhecido o período laborado como especial e conseqüentemente o
acréscimo decorrente da sua conversão em comum, desde a DER aposentando assim o autor
na forma mais benéfica".

Alegou tempo de serviço especial nos períodos de 29/4/1995 a 30/6/1995, 6/3/1997 a
30/9/2002 e 1º/10/2002 a 15/4/2009 (evento 3, fls. 7 e 9).

Na verdade, a aposentadoria já foi concedida (evento 5, OUT2). A genuína pretensão do autor
é de revisar a  renda mensal inicial da aposentadoria, uma vez que a conversão de tempo
especial em comum pode elevar o somatório do  tempo de contribuição e aumentar o valor do
fator previdenciário aplicado sobre o salário-de-benefício.

Inicialmente o INSS só havia reconhecido tempo especial no período de 01/06/1983 a
28/04/1995 (evento 5, OUT3, fl. 34):

A 24ª Junta de Recursos deu provimento ao recurso  administrativo do autor (evento 5, OUT3,
fl. 37):

O INSS não interpôs outro recurso administrativo e acatou o acórdão da 24ª Junta de
Recursos (evento 5, OUT3, fl. 40):
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Após a conversão do tempo especial em comum, o INSS deferiu a aposentadoria com DIB em
14/5/2009 com base em 35 anos de tempo de contribuição (evento 5, OUT2).

Enquadramento de atividade especial: período de 29/4/1995 a 30/6/1995

Esse período já foi integralmente enquadrado como especial e convertido em comum no ato de
concessão da aposentadoria, conforme decisão da 24ª Junta de Recursos, desde que
reconheceu tempo especial no período mais amplo, de 28/4/1995 a 5/3/1997 (evento 5, OUT3,
fl. 37):

Por conseguinte, em relação a esse período, é desnecessária a intervenção jurisdicional.

Enquadramento de atividade especial: período de 6/3/1997 a 30/9/2002

O autor almeja o reconhecimento de tempo de serviço especial nos períodos em que exerceu a
atividade de vigilante. O código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 previa a
concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de tempo de serviço aos bombeiros,
investigadores e guardas.

A Súmula nº 26 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que “a
atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no
item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64”.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais pacificou o
entendimento de que a equiparação da atividade de vigilante à de guarda, para fins de
enquadramento no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, depende da
comprovação do uso habitual de arma de fogo em serviço.

EMENTA CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. FATOR MULTIPLICATIVO.
APLICAÇÃO DA TABELA DE CONVERSÃO VIGENTE NA DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. ENQUADRAMENTO POR
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. 1. O fator de
conversão deve ser apurado com base na legislação em vigor na data do requerimento de
aposentadoria, afastando a aplicação da norma vigente na época da prestação do serviço.
Precedente do STJ: REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011. 2. A
jurisprudência da TNU está pacificada no sentido de que o vigilante precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64. O que caracteriza a
atividade do guarda como perigosa é o uso de arma de fogo. Se o vigilante não comprova o
porte habitual de instrumento dessa natureza, a equiparação com o guarda não se justifica. 3.
Incidente do autor não conhecido. Incidente do INSS improvido.
(PEDILEF 200871950073870, Rel. Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU
25/05/2012)
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O Decreto nº 53.831/64 foi revogado pelo Decreto nº 2.172/97. Apesar disso, com ressalva de
meu entendimento pessoal sobre a matéria, sigo a orientação jurisprudencial dominante,
segundo a qual é possível o reconhecimento de atividade especial na função de vigilante
mesmo após 5 de março de 1997, desde que laudo técnico ou documento equivalente comprove
a permanente exposição à situação de nocividade à saúde ou integridade física. Essa é a atual
orientação jurisprudencial uniformizada pela Turma Nacional de Uniformização, conforme
exemplifica o julgado abaixo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE ARMADO. PERICULOSIDADE. PERÍODO
POSTERIOR AO DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. ROL DE AGENTES
NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO REPETITIVO DO STJ. INCIDENTE
NÃO PROVIDO. (...) 11. Filio-me ao entendimento no sentido da possibilidade de
reconhecimento como especial da atividade de vigilante, mesmo após 05.03.1997 (advento do
Decreto nº 2.172/97), uma vez comprovada a exposição o agente nocivo da periculosidade
que é o porte de arma de fogo no exercício da profissão. 12. E o faço assentado no
entendimento de que o rol de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador descritos no
Decreto nº 2.172/97 possui caráter exemplificativo, portanto, passível de ser
complementado/estendido à atividade e a agentes cujo caráter de nocividade à saúde do
trabalhador seja demonstrada/apontada por meios técnicos idôneos ou na legislação
trabalhista. 13. Forte neste entendimento, em relação ao agente eletricidade, o Colendo STJ,
em sede de Recurso Especial Repetitivo, deixou assentado que, “no caso concreto, o Tribunal
de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para
reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição
habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ”
(REsp 1306113/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/11/2012, DJe 07/03/2013). 14. Naquele julgado, apontou-se ainda que “sob interpretação
sistemática do tema, não há como atribuir aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 a intenção do
legislador de exaurir o rol de agentes nocivos ensejadores da aposentadoria especial, não
podendo ser ignoradas as situações consideradas pela técnica médica e pela legislação
correlata como prejudiciais à saúde do trabalhador, sem olvidar a necessária comprovação do
trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais”. 15. Veja-se,
embora tratando de caso concreto envolvendo a eletricidade, as razões expostas pela Corte
Especial trataram como exemplificativa de todo o rol de agentes nocivos, donde há de se
reconhecer que o entendimento também alcança hipóteses de periculosidade, pelas razões que
a seguir exponho. 16. Para aquela hipótese, enfrentada pelo STJ, em que o agente nocivo foi a
eletricidade, dispõe a CLT, em seu art. 193, inciso I, que “são consideradas atividades ou
operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado
em virtude de exposição permanente do trabalhador a: I - inflamáveis, explosivos ou energia
elétrica”. 17. No caso dos autos, aplicando-se a mesma razão levada em conta pelo STJ para
reconhecer a atividade de eletricista como perigosa, tem lugar o disposto no inciso II do art.
193 da CLT, que considera como atividade ou operação perigosa a exposição permanente do
trabalhador a “roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de
segurança pessoal ou patrimonial”, em franca referência, portanto, à atividade do vigilante.
18. Não há razão para dar-se tratamento diferenciado a hipóteses equiparáveis, posto que,
tanto no que se refere à eletricidade quanto à vigilância armada, tem-se que configuram
hipótese reconhecidas como perigosas pela “legislação correlata”, condição pontuada pelo
STJ como suficiente à declaração de especialidade da atividade laborativa. 19. Conforme dito
antes, este Colegiado, na Sessão de Julgamento de 06.08.2014, examinando o que decidido
pelo STJ no RESP. 1.306.113/SC, modificou seu entendimento anterior no sentido de que o
reconhecimento pelo STJ do caráter perigoso da eletricidade deveu-se à existência de
legislação específica apontando a periculosidade, no caso a Lei nº 7.369/85. (...) 21. No
mesmo sentido, PEDILEF 5007749-73.2011.4.04.7105, julgado em 11.09.2015, firmando-se a
tese de que é possível o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição a agente
nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior a 05/03/1997, desde que
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laudo técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à
atividade nociva. 22. Fixadas essas premissas, chego ao caso concreto, no qual o julgado da
instância anterior apontou a comprovação do agente nocivo periculosidade, situação fática
sobre a qual não comporta rediscussão (Súmula 42 da TNU). 23. Em conclusão, é o caso de
conhecer-se do incidente, negando-lhe provimento. (PEDILEF 5049507-56.2011.4.04.7000,
Rel. juiz federal SÉRGIO MURILO QUEIROGA, DOU 05/02/2016)

Portanto, é possível reconhecer condição especial de trabalho pelo exercício da função de
vigilante após 5/3/1997, mas é indispensável que laudo técnico ou Perfil Profissiográfico
Previdenciário comprove uso habitual e permanente de arma de fogo em serviço, não podendo
essa condição ser meramente presumida.

No presente caso, o autor exibiu Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa
ArcelorMittal Brasil S.A. (evento 4, fls. 3-4). O documento informa que o autor, até 30/9/2002,
exerceu a função de Agente de Segurança Patrimonial com porte de arma de fogo habitual e
permanentemente (item 13.5): 

Desse modo, reconheço tempo de serviço especial no período de 6/3/1997 a 30/9/2002.

Enquadramento de atividade especial: período de 1º/10/2002 a 15/4/2009

Em relação a esse período, o PPP informa que o autor exerceu a função de Inspetor de
Segurança Patrimonial (fl. 15, item 13.5). Contudo, na descrição das atribuições referentes
àquela função, o PPP não informa o porte de arma de fogo em serviço (item 14.2).

Por outro lado, o autor alegou que o porte de arma de fogo em serviço poderia ser
comprovado mediante prova testemunhal (evento 3, fl. 9). Por essa razão, foi produzida prova
testemunhal. Eis o teor dos depoimentos.

Depoimento pessoal – Sebastião Ribeiro Pinto Filho

Chegou a trabalhar muito tempo na ArcelorMittal; trabalhou de 1981 a 2009; foi contratado
como vigilante; entrou lá como vigilante desde 1981; sempre trabalhou na mesma função, mas
depois passou para inspetor de segurança; não lembra quando começou a ser inspetor de
segurança; as duas funções que exerceu foi vigilante e inspetor de segurança; o inspetor é
responsável pelo vigilante, mas faz a mesma função, trabalha armado e tudo; chegou a
trabalhar com uma turma com trinta e duas pessoas, depois diminuiu para vinte, depois para
dezoito; todos os vigilantes andavam armados; o tipo de arma era uma 38; os inspetores
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também andavam armados, inspetores e supervisores; não tinha diferença de turno entre os
vigilantes e inspetores, mesma carga horária; mesmos postos; o uso de arma era o tempo
todo; assumia o serviço de outro que estava largando e pegava a arma da pessoa, já botava no
corpo e fazia o serviço, tinha serviço de ronda, serviço na mata, serviço motorizado, mas era
sempre com arma; passou por várias escalas no tempo que trabalhou, a ultima que estava era
quatro escalas de doze horas, trabalhava dois dias de doze horas, de 6h as 18h, e folgava
quatro dias.

 

1ª testemunha - Gilmar de Souza Dessaune

Entrou na Arcelor, antiga CST, em 1º de outubro de 1984 e o autor já trabalhava na segurança
patrimonial da CST; o autor entrou, se não se engana, em 1981; o autor já era funcionário no
setor quando o depoente entrou; o serviço era de segurança; a gente (depoente e autor)
trabalhava nas portarias controlando entrando e saída de materiais e de pessoas, fazendo
rondas periféricas, porque na época a usina era de cerca de arame, as pessoas entravam muito
para furtar cobre, geralmente, alumínio, cobre, computador, tinha muito furto e a área era
muito grande, a área da CST que pegava ali do posto do Planato e vai até Carabepus, aquela
cerca que dá uns quinze quilômetros rodando de carro, nosso serviço basicamente era esse e
quando o pessoal ia embora a gente checava todas as portas, carros no estacionamento, todo
serviço ligado a área de segurança, porta que estivesse aberta agente fotografava, mandava
no outro dia as fotos dos equipamentos, da porta, o serviço era mais ou menos isso, emissão de
nota, controle de saída do subproduto da CST, como placa de aço, bobina, cal, qualquer
material que fosse sair passava por nós pela segurança para ser checado peso e nota, esse
tipo de serviço que a gente fazia; a gente trabalhava armado, porque tinha assalto, a Caixa
Econômica lá foi assaltada, quando foi em 1999 saiu essa portaria da Policia Federal que a
gente tinha que fazer um curso, a gente teve que fazer um curso, acha que de quinze dias,
passamos a fazer esse curso, antigamente a gente tinha uma carteirinha que vinha da
Secretaria de Segurança Pública aqui na Reta da Penha, tinha o número da arma, liberando a
pessoa de poder estar usando a arma, depois desse curso que nós passamos a fazer não foi
preciso mais (a carteirinha), não sabe dizer o porque, depois que passamos a fazer esse curso,
a gente era autorizado a usar a arma; depois que passou a ter esse curso em 1999, a
carteirinha já não precisava mais, a Policia Federal que passou a controlar o regulamento do
pessoal de segurança patrimonial particular e foi desvinculado da Secretaria que era aqui na
Reta da Penha, que dava essa carteirinha para a gente; a gente trabalhava o tempo todo
armado; quando a gente ia sair do posto de serviço passava a arma para o outro colega que
fosse substituir a gente, no inicio, lá tinha uma central, já trabalhou também na central, no
armamento cada arma que a gente dava para um colega tinha que assinar na frente até um
momento que não se lembra, depois que passamos a fazer esse curso da Policial Federal, a
gente tinha que fazer, se não se engana era uma vez por ano, não sabe se é bem uma vez por
ano, tinha que fazer uma reciclagem ou de dois em dois anos, aí não foi mais preciso; depois
que passamos a fazer esse curso regido pela Policia Federal a gente não precisou mais
assinar, mas agente tinha um controle, todo armamento a gente sabia com quem estava porque
se desaparecesse, se acontecesse qualquer coisa toda arma tinha registrada no livro para
quem estava indo a arma, quem trabalhou com a arma aquele dia, com o armamento; entrou
na CST em 1º de outubro de 1984 e saiu em 16 de dezembro de 2012, se aposentou em 2009,
mas lá temos uma fundação então poderíamos ficar até os cinquenta e cinco anos, quando se
aposentou estava com cinquenta e um ano, teve a noticia em julho de 2009, mas na realidade
se aposentou retroativo a fevereiro, que estava cinqüenta anos, permaneceu até 2012, a
companhia deu um incentivo, na realidade, ia fazer cinquenta e cinco anos em 2013, em maio
de 2013, aí a companhia deu um incentivo, perguntou se o depoente aceitava sair seis ou cinco
meses antes, pegou esse incentivo e saiu em 2012; o autor chegou a trabalhar lá como
vigilante e como inspetor, trabalhou em duas funções; o inspetor coordena, porque o nosso
serviço lá, no inicio quando era estatal chegou a ser trinta e oito pessoas, depois a CST foi
privatizada e o bombeiro era da Policia Militar saiu da área da usina, a CST sendo
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privatizada uma parte foi para o bombeiro, a segurança do porto, se não engana era
contratada passou a ser da segurança da CST, ficou dividido aqueles trinta e oito
(funcionários), nós ficamos em dezesseis, seis foram para o bombeiro e o restante foi trabalhar
no posto de Praia Mole; o inspetor seria o responsável para dar um subsídio para a gente
(vigilante), levar equipamento, porque a gente ficava fixo nos locais, não tinha como sair e o
inspetor ficava andando; os vigilantes tinham os postos fixos e o inspetor rodava os postos
para levar café ou o que a gente precisasse quando acontecesse qualquer coisa, alguma coisa
que não teria como a gente resolver, uma coisa mais grave que acontecia no local; o inspetor
ficava armado também, o inspetor e o supervisor também, só que assim no central de rádio a
gente não ficava com a arma no corpo, mas estava sempre ali presente no balcão, na gaveta,
não ficava no corpo por causa do trabalho ali não tinha muita necessidade.

A prova testemunhal comprovou que as atribuições do cargo de Inspetor de Segurança
Patrimonial eram correspondentes à atividade de vigilante e que, nessa função, o autor sempre
trabalhava armado. 

Por conseguinte, cabe reconhecer tempo de serviço especial também no período de
1º/10/2002 a 15/4/2009.

Revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição

Quando concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/148.576.496-0), o INSS
havia apurado 35 anos, 2 meses e 11 dias de tempo de contribuição (evento 5, OUT3, fl. 46).

A conversão em comum do tempo de serviço especial referente aos períodos de 6/3/1997 a
30/9/2002 e de 1º/10/2002 a 15/4/2009, mediante aplicação do fator de multiplicação 1,4,
representa um acréscimo de 4 anos, 10 meses e 4 dias de tempo de contribuição:

Período:                           Modo:                   Total normal:           Acréscimo:

06/03/1997 a 30/09/2002    especial (40%)         5 a 6 m 25 d            2 a 2 m 22 d

01/10/2002 a 15/04/2009    especial (40%)         6 a 6 m 15 d            2 a 7 m 12 d

Total........................................................................................ 4 a 10 m 4 d

Somados aos 35 anos, 2 meses e 11 dias computados na concessão da aposentadoria, o autor
contava com 40 anos e 15 dias de tempo de contribuição na data de início do benefício. 

Considerando que o tempo de contribuição é uma das variáveis que influenciam o cálculo do
fator previdenciário (art. 29, § 7º, da Lei nº 8.213/91), a renda mensal inicial da
aposentadoria deve ser revisada.

Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer
ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela
Previdência Social (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91). A interrupção do prazo de
prescrição retroage até a data do ajuizamento da ação (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por isso,
estão prescritas as prestações que deveriam ter sido pagas até cinco anos antes do
ajuizamento da ação. A ação foi ajuizada em 5/5/2018. Está prescrita a pretensão a diferenças
anteriores a 5/5/2013.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a:
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a) reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 6/3/1997 a 30/9/2002 e de 1º/10/2002
a 15/4/2009, convertendo-o em comum;

b) revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/148.576.496-0 considerando na apuração do fator previdenciário que o tempo de
contribuição equivale a 40 anos e 15 dias;

 (...)

 

Como se observa, a sentença bem analisou a questão da especialidade em razão
de exercício de atividade de vigilante com uso de arma de fogo, em consonância com o
entendimento dessa TR/ES, motivo pelo qual a decisão deverá ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995). 

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/10/2019, os
Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como representativos da
controvérsia repetitiva descrita no Tema 1031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade
de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei
9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Acrescenta-se
que foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art.
1.037, II, do CPC).

Não obstante, no caso em exame, os documentos apresentados pelo autor
demonstram que houve o uso de arma de fogo nos períodos reconhecidos como especiais, não
havendo que se falar em suspensão do feito, nos termos da decisão do STJ, pois não se
discute aqui a possibilidade de reconhecimento de tempo especial sem uso de arma de fogo,
que é objeto de discussão nos referidos recursos especiais.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000409809v5 e do código CRC 2bb71504.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5001621-42.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PINHEIRO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especiais os períodos de 01/07/1988 a 01/01/1990, de 02/01/1990 a 18/08/1992, de
01/02/1993 a 29/10/1994, de 02/05/1995 a 01/07/1995, de 04/07/1996 a 30/05/2001 e de
01/03/2002 a 26/11/2003. 

Em suas razões recursais (Evento 27), o INSS alega, em síntese, que 
as atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade
excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas
insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho, situação não
verificada no caso em exame.

O autor, em suas razões de Evento 30, alega, em síntese, que (i) faz jus ao
reconhecimento de tempo especial nos períodos de 03/05/2004 a 17/11/2010, de 02/05/2011 a
31/07/2013, de 01/08/2013 a 31/10/2014 e de 01/11/2014 a 06/06/2017, (ii) nos períodos
supracitados, o PPP (Evento 1, PROCADM6, fl. 7) demonstra claramente que atuava com
exposição e contato a compostos químicos destinados à análise físico-química e
microbiológica de alimentos, descrevendo os agentes químicos, (iii) nos períodos de
03/05/2004 a 17/11/2010, 02/05/2011 a 31/07/2013, 01/08/2013 a 31/10/2014 e 01/11/2014 a
06/06/2017, desempenhou as atividades de auxiliar de laboratorista, laboratorista,
encarregado de produção e técnico de alimentos, estando exposto aos agentes químicos
indicados no PPP, (iv) desempenhou a suas atividades laborativas exposto de forma habitual e
permanente aos seguintes agentes químicos: ácido nítrico, ácido clorídrico, hipoclorito de
sódio, éter etílico, álcool, éter, ácido sulfúrico, ácido tricloroacético, iodeto de potássio,
cromato de potássio, (v) os Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 estabeleciam que a simples
presença desse agentes nocivos tornava insalubre o ambiente de trabalho, (vi) portanto, não
eram estipulados limites de tolerância, situação que perdurou enquanto vigeu o Decreto n°
2.172/1997 e somente foi alterada a partir do Dec. 3.265/1999, que deu nova redação ao
código 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.  3.048/1999, quando, então, a aferição da nocividade
de tais agentes passou a ser quantitativa, (vii)  nos termos dos arts. 236, § 1º, I da IN 45/2010
e 278, § 1º, I, da IN 77/2015, para os agentes químicos previstos nos Anexos 6, 13 e 14 da
Norma Regulamentadora nº 15 do MTE (NR-15), a apuração da nocividade independe de
mensuração, "sendo constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho",
(viii) ficou exposta a agentes químicos que estão previstos no Anexo 13 da NR-15 (ácido
nítrico e sulfúrico) no item denominado operações diversas, como agentes químicos
qualitativos que caracterizam insalubridade de grau médio, e (ix) quanto ao ácido
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sulfúrico, tal agente químico ainda possui previsão legal de enquadramento nos códigos 1.2.9
e 1.2.11, do Decreto nº 53.831/1964, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto nº 83.080/1979 e 1.0.19 dos
Decretos nº 3.048/1999 e 2.172/1997.

Contrarrazões de Evento 35 e de Evento 36.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
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comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.
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A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.
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(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
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suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 01/07/1988
a 01/01/1990, de 02/01/1990 a 18/08/1992, de 01/02/1993 a 29/10/1994, de 02/05/1995 a
01/07/1995, de 04/07/1996 a 30/05/2001 e de 01/03/2002 a 26/11/2003 em razão de
exposição à umidade.

Quanto à exposição ao agente nocivo umidade, deve-se ressaltar que,  não
obstante o fato de que, a partir de 5/3/1997, não há previsão de umidade como agente nocivo
no Decreto 2.172/1997 e no Decreto 3.048/1999, o reconhecimento da especialidade das
atividades desempenhadas sob sua exposição deve ter por base a previsão da Súmula n. 198
do TFR e do Anexo 10 (atividades ou operações executada em locais alagados ou
encharcados) da Norma Regulamentadora 15, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

O PPP apresentado aponta a exposição ao agente umidade. Porém, o Anexo 10
da NR-15 dispõe que "as atividades ou operações executadas em locais alagados ou
encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores,
serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de
trabalho". Assim, de fato, não existe limite de tolerância previsto na NR-15 (não há
medição), sendo a caracterização da nocividade por avaliação qualitativa. 

Para os períodos de 01/07/1988 a 01/01/1990 e de 02/01/1990 a 18/08/1992, o
PPP, expedido pela Cooperativa Laticínios Colatina Ltda., demonstra que o autor exerceu a
atividade de embalador e auxiliar de laboratório no setor de embalamento e no laboratório da
empresa, respectivamente, não havendo elementos que possam depreender a existência de
operações executadas em locais alagados ou encharcados. A descrição das atividades reforça
ainda mais a conclusão de que tal situação não ocorreu no presente caso.

Para os períodos de 1/02/1993 a 29/10/1994, de 02/05/1995 a 01/07/1995
e 04/07/1996 a 30/05/2001, o PPP, expedido pela empresa Laticínios Colatina Ltda.,
demonstra que o autor exerceu a atividade de auxiliar de laboratório e laboratista
no laboratório da empresa,  não havendo elementos que possam depreender a existência de
operações executadas em locais alagados ou encharcados. A descrição das atividades reforça
ainda mais a conclusão de que tal situação não ocorreu no presente caso.

Para o período de 01/03/2002 a 26/11/2003, o PPP, expedido pela empresa
Antonio Luiz dos Santos, demonstra que o autor exerceu a atividade de laboratista
no laboratório da empresa,  não havendo elementos que possam depreender a existência de
operações executadas em locais alagados ou encharcados. A descrição das atividades reforça
ainda mais a conclusão de que tal situação não ocorreu no presente caso.

Assim, assiste razão ao INSS e deve ser afastada a especialidade nos períodos
reconhecidos na sentença como especiais. 
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Agora, passa-se à análise do recurso da parte autora. 

Para os períodos de 03/05/2004 a 17/11/2010, de 02/05/2011 a 31/07/2013, de
01/08/2013 a 31/10/2014 e de 01/11/2014 a 06/06/2017, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Laticínios Colatina Ltda. demonstrando que, nesses períodos,
exerceu "trabalhos e operações com exposição e contato (manipulação e manuseio) com
compostos químicos destinados à análise fisioquímica e microbiológica de alimentos, tais
como ácido nítrico, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, éter etílico, álcool éter, ácido
sulfúrico, ácido tricloroacético", dentre outros, quando exerceu os cargos de analista de
laboratório, encarregado de produção e técnico de alimentos, no laboratório da empresa.

Os agentes citados (ácido nítrico, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, éter
etílico, álcool éter, ácido sulfúrico, ácido tricloroacético), todavia, não se encontram listados
no Anexo IV do Decreto 3.048/1999 como nocivos. Registre-se que, considerando que os
períodos laborados são posteriores à Lei 9.032/1995, não há que se falar em enquadramento
nos itens 1.2.11 do Anexo do Decreto 53.831/1964 e 1.2.11 do Anexo do Decreto nº
83.080/1979.

O art. 68 do Decreto 3.048/1999 dispõe que "a relação dos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV".
O § 4°, por sua vez, estabelece que "a presença no ambiente de trabalho, com possibilidade
de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2º e 3º, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente
para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador".

No caso, como os agentes a que esteve exposto o autor não estão listados no
Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e não são reconhecidamente cancerígenos em humanos,
conforme a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), não há que
se falar em reconhecimento de tempo especial. 

Voto por conhecer ambos os recursos e dar provimento apenas ao recurso do
INSS para afastar a especialidade reconhecida na sentença. Custas e honorários advocatícios
devidos, pelo autor, em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante a
AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000391333v26 e do código CRC 30930587.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5010433-51.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: CHRISTIANE DOS SANTOS MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo INSS como pela parte
autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo como especiais os períodos de 1/1/1990 a 31/1/1990 e 20/3/1990 a 2/12/1998.

Em suas razões recursais (Evento 22), a parte autora alega, em síntese, que (i)
laborou como dentista por mais de 25 anos, sendo que, na DER, preenchia todos os requisitos
para a concessão de aposentadoria especial, (ii) a sentença deixou de reconhecer o período
trabalhado como dentista, por entender que não houve risco efetivo e constante de
contaminação e que a exposição ao agente biológico era neutralizada pelo uso de EPI, (iii) o
contato com ferimentos expostos e procedimentos cirúrgicos geravam riscos de contágio com
sangue e secreções humanas, possivelmente infectados com doenças contagiosas, vírus e
bactérias, (iv) esteve exposta a agentes biológicos (micro-organismos), (v) a análise do agente
biológico deve ser feita de forma qualitativa, sem necessidade de qualquer medição do nível
de exposição, bastando que o agente esteja presente no ambiente de trabalho, (vi) a
especialidade deve ser afastada pelo uso de EPI eficaz apenas quando comprovado, por meio
de perícia técnica especializada, a efetiva neutralização dos agentes e (vii) deve ser
reconhecida a especialidade do período de 1/1/1990 até a DER, em razão da exposição a
agentes biológicos (micro-organismos) na atividade de dentista.

Contrarrazões do INSS (Evento 36).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese, que (i) a
sentença reconheceu a especialidade nos períodos de 1/1/1990 a 31/1/1990 e 20/3/1990 a
2/12/1998, (ii) a atividade de dentista não pressupõe, por si só, o contato direto e efetivo com
os agentes biológicos, sobretudo tratando-se de profissional liberal, filiado ao RGPS como
contribuinte individual, (iii) para fins de enquadramento especial por agentes biológicos, a lei
exige que o contato seja habitual e permanente, o que só ocorre em setores de isolamento de
hospitais, trabalhos com autópsias, laboratórios de anatomopatologia, trabalhos em
biodigestores, fossas sépticas e galerias, trabalhos com lixo urbano ou rural, manipulação de
vacinas etc. e (iv) no período em que a parte autora trabalhou como dentista autônoma não há
cabimento de enquadramento especial.

Contrarrazões da parte autora (Evento 33).

VOTO
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A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
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exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
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serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 1/1/1990 a
31/1/1990 e 20/3/1990 a 2/12/1998.
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Para demonstrar a especialidade almejada, a parte autora apresentou LTCAT
(Evento 1, LAUDO7), emitido por  Engenheiro de Segurança do Trabalho, profissional
legalmente habilitado para a confecção do documento, para comprovar a especialidade do
período trabalhado como dentista, desde fev/1990 até, pelo menos, a data de elaboração do
LTCAT, em  21/5/2018. A sentença, por sua vez, reconheceu a especialidade apenas nos
períodos de 1/1/1990 a 31/1/1990 e 20/3/1990 a 2/12/1998.

De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-
se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes
ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas (patologistas),
técnicos de laboratório, dentistas e enfermeiros. Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro
anexo do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou
parasitários humanos”, em “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou
materiais infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras
atividades afins”.

Dessa forma, em razão de enquadramento por categoria profissional, que foi
extinto até a edição da Lei 9.032/1995, mantém-se a especialidade, pelo menos, de 1/1/1990 a
31/1/1990 e 20/3/1990 a 28/4/1995.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AUXILIAR LABORATORISTA. DENTISTA.
AGENTES BIOLÓGICOS. CTPS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO.
RECONHECIMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APELO DO AUTOR. REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

13 - No que diz respeito aos períodos de 01/03/1982 a 10/11/1985 e 25/06/1987 a 06/11/1987,
laborados, respectivamente, nas empresas "UNIDONT - Assistência Odontológica S/C
Ltda" e "Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo", a CTPS do autor aponta que
suas atividades foram exercidas na condição de "Dentista", o que também permite o
reconhecimento da especialidade do labor, uma vez que ocupação do requerente encontra
subsunção no item 2.1.3 do Decreto nº 53.831/64 e no item 2.1.3 do Anexo II do Decreto nº
83.080/79.

(TRF, 3ª REGIÃO, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0012852-34.2008.4.03.6183/SP,
DJ 26/12/2018).

Os Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após, entrou
em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos como
nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV desse
Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e
suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em contato
com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados.” 
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A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela redação original
do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto  4.882/2003, por sua vez,
alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão “micro-organismos e
parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em:

i) contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de
seu uso, não previamente esterilizados;

ii) contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais
portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

iii) esgotos (galerias e tanques);

iv) contato com lixo urbano (coleta e industrialização).

A partir da análise do LTCAT apresentado pela autora (Evento 1, LAUDO7),
percebe-se o registro de exposição a agentes biológicos durante o atendimento odontológico
dos pacientes. Sobre esse aspecto, o documento pontuou o seguinte (p.10):

A profissional sempre realizou e realiza a esterilização dos equipamentos odontológicos, por
ela utilizados nas suas atividades de cirurgiã-dentista, equipamentos que momentos antes
tocaram no sangue e estiveram mergulhados nos fluidos orais do paciente atendido. 

Estes equipamentos são entre outros, aguçados bisturis; pontiagudas pinças e tesouras que
podem ser desmontados, exatamente para serem higienizáveis, expondo as suas afiadas
laminas. 

Para realizar estas atividades, a profissional trabalhou e trabalha, devidamente protegida por
todos os equipamentos de proteção individual existentes no mercado e ou exigidos pela
legislação trabalhista em vigor do país. 

As luvas de procedimento têm uma baixíssima resistência ao puncionamento, que o manuseio
destes instrumentos pode provocar e cujos orifícios inicialmente microscópicos,
imperceptíveis, as tornam permeáveis, permitindo o contato de agentes biológicos insalubres
com a pele. 

Cabe ressaltar que na legislação que dispõe sobre atividades e operações insalubres, são
relacionados muitos agentes, como nocivos à saúde, em razão da persistência e continuidade
de sua ação sobre o organismo e assim, trabalhos com alguns agentes químicos ou físicos,
somente são considerados como insalubres, quando atuam de forma permanente durante toda
a jornada de trabalho. 

Todavia, nas atividades onde existe risco de contágio com agentes biológicos, isto não é
imprescindível, pois uma única exposição é suficiente para que a pessoa exposta contraia a
doença na sua total e plena gravidade. 

Isto posto, devido à fragilidade das luvas de procedimento ao puncionamento, a profissional,
trabalhou e trabalha exposta a ação dos agentes biológicos, de forma habitual, contínua e
permanente, valendo esclarecer que quando se trata de contato com estes agentes, apenas um
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pode ser suficiente para causar irreversíveis efeitos deletérios à saúde.

Como se observa, o laudo técnico indica a exposição a agentes biológicos, de
forma habitual, contínua e permanente, sobretudo em razão da fragilidade do equipamento de
proteção (luvas) utilizado no procedimento de puncionamento. Consta ainda, no documento, a
utilização dos seguintes EPIs (p.03): luva de vinil para procedimentos cirúrgicos, máscara
semifacial de tecido, óculos de segurança de visão incolor e óculos de segurança para laser.

Contudo, embora o LTCAT tenha destacado a fragilidade das luvas de vinil
diante do manuseio de instrumentos pontiagudos, percebe-se que a justificativa para afastar a
eficácia do uso do EPI se restringe ao âmbito da mera especulação. A exposição,
caso ocorresse, somente não seria neutralizada pela utilização do equipamento de proteção na
hipótese de perfuração das luvas, especificamente durante um procedimento de punção ou na
higienização do material utilizado após o puncionamento.

Desse modo, nota-se que a exposição ao agente biológico não ocorre, no caso
dos autos, de forma permanente, mas tão somente de maneira eventual, notadamente quando
um procedimento cirúrgico odontológico exige puncionamento e ocorra dano na luva de vinil.
Salienta-se que a exposição aos agentes nocivos, ainda que biológicos, deve ocorrer de forma
permanente, sendo admitida a exposição habitual apenas para os períodos anteriores
à publicação da Lei n. 9.032/1995. 

Por outro lado, observa-se que o LTCAT informou a manipulação e utilização
de amálgama nos procedimentos odontológicos, que seria uma liga de mercúrio com
limalhas que contém prata, estanho e cobre, sendo que algumas apresentam também índio,
zinco, platina e paládio, cujas proporções são variáveis de acordo com os fabricantes, de
acordo com a descrição do laudo.

A prejudicialidade da exposição ao mercúrio consta no Anexo 13 da NR-15 e,
portanto, a análise de sua presença no ambiente de trabalho deve ser apenas qualitativa e não
quantitativa. Além disso, o próprio LTCAT indica que, mesmo com o uso contínuo do EPI,
não há garantia eficaz do controle do risco, principalmente porque a contaminação por
mercúrio pode ocorrer tanto pela ingestão, como pelas vias respiratórias ou por contato
cutâneo.

Dessa forma, ainda que não tenha sido reconhecida a exposição permanente aos
agentes biológicos, o período laborado como dentista deve ser considerado especial em razão
do contato com o agente químico mercúrio, sem utilização de EPI eficaz.

Frisa-se que, durante todo o período de trabalho, houve manipulação de
substância que contém mercúrio, qual seja, a amálgama de prata, conforme já explicitado.
Dessa forma, ainda que no período reconhecido pela sentença se considere que o contato com
os agentes biológicos não era permanente ou sequer habitual, mas apenas eventual, percebe-
se que a exposição à substância que contém mercúrio possibilita o reconhecimento do caráter
especial da atividade, mesmo porque o contato, no caso, seria habitual e permanente
(conforme descrição das atividades no laudo).
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Nesses termos, faz a autora jus ao reconhecimento de tempo especial também de
28/4/1995 a 31/10/1999, 1/11/1999 a 31/7/2003, 1/9/2003 a 31/3/2005 e 1/5/2005 a
17/4/2018. 

Quanto ao recurso do INSS, reitera-se a Súmula 62 da TNU, já mencionada pela
sentença, no sentido de que "o segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento
de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a
agentes nocivos à saúde ou à integridade física". Assim, ainda que a autora se enquadre na
categoria de contribuinte individual, é possível o reconhecimento da especialidade no período
em que atuou como dentista, não em virtude da profissão em si, mas sim pela exposição a
agentes nocivos à saúde.

Com o reconhecimento do caráter especial da atividade em razão da exposição
ao agente mercúrio durante todo o período laborado como dentista, no qual a autora
contribuiu ao RGPS como contribuinte individual (Evento 1, PROCADM12, p.185), nota-se
que, na DER (17/4/2018), foi alcançado o tempo contributivo suficiente para obtenção de
aposentadoria especial (com base nos períodos registrados no CNIS), ou seja, mais de 25 anos
de efetivo labor especial:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/01/1990 31/01/1990                       31            1,00                  31     -      1     1
01/05/1990 31/10/1999                   3.471            1,00             3.471      9     6     4
01/11/1999 31/07/2003                   1.369            1,00             1.369      3     9    -  
01/09/2003 31/03/2005                     578            1,00                578      1     7    -  
01/05/2005 17/04/2018                   4.735            1,00             4.735    12   11   21

         
 Total:           10.184    27   10   25

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso da
parte autora para determinar o reconhecimento da especialidade nos períodos de 1/1/1990 a
31/1/1990, 1/5/1990 a 31/10/1999, 1/11/1999 a 31/7/2003, 1/9/2003 a 31/3/2005 e 1/5/2005 a
17/4/2018, bem como para determinar a concessão de aposentadoria especial desde a DER
(17/4/2018). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação
de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Custas isentas para o INSS. Honorários advocatícios devidos pelo
recorrente vencido e fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000406219v46 e do código CRC 2d3b5f7a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:6:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5004554-97.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: LUIZ CARLOS BATTESTIN (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo INSS como pela parte
autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo como especiais os períodos de 24/2/1992 a 5/3/1997 e de 19/11/2003 a
8/6/2017.

O INSS, em suas razões recursais (Evento 38), alega, em síntese, que  o PPP e o
LTCAT apresentados pelo autor revelam que não havia responsável técnico pelos registros
ambientais em seu ambiente de trabalho anteriormente a 13/5/2011.

Contrarrazões da parte autora (Evento 45).

Em suas razões recursais (Evento 40), a parte autora alega, em síntese, que (i) a
sentença não reconheceu a especialidade nos períodos de 6/3/1997 a 18/11/2003, em razão de
constar nos PPPs a existência de EPI eficaz, embora tenha reconhecido o contato com
hidrocarbonetos no período, (ii) a NR-15 do MTE não exige a especificação do
hidrocarboneto ao qual está sujeito o trabalhador, sendo necessária apenas a indicação da
exposição a hidrocarbonetos, conforme o Anexo 13 da referida norma, (iii) o reconhecimento
da especialidade é possível ainda que não se saiba o tempo exato de exposição ao agente
insalubre e (iv) a utilização de EPI eficaz somente afasta a especialidade quando comprovada,
por meio de laudo técnico, a sua real efetividade e o seu uso permanente durante a jornada de
trabalho.

Contrarrazões do INSS (Evento 46).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
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83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
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documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
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à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

No caso, a sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 24/2/1992 a
5/3/1997 e de 19/11/2003 a 8/6/2017, mas deixou de reconhecer o intervalo de 6/3/1997 a
18/11/2003, por constar no PPP apresentado pela parte autora que houve a utilização de EPI
eficaz.

 Para a comprovação da especialidade, o autor apresentou PPP (Evento 1,
PPP8), emitido pela sociedade empresária Vessa Veículos Espírito Santo S/A, informando que
exercia a atividade de mecânico, no setor de manutenção mecânica, entre 24/2/1992 e
8/6/2017, data de emissão do PPP.
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Na descrição das atividades desenvolvidas (item 14.2), anotou-se, dentre outras
tarefas, as incumbências de realizar a troca de fluidos e lubrificantes, tais como, óleo de
motor, óleo de caixa, flux desengraxante de motor, descarbonizante de motor, higienizador de
ar-condicionado, gás de ar-condicionado, fluido limpa bicos dos veículos diesel, limpa
alumínio, gasolina, álcool, diesel e graxa.

Consta ainda, no documento, que houve exposição a hidrocarbonetos
aromáticos durante todo o período de trabalho, ou seja, entre 1992 e 2017. No entanto, o PPP
indica que haveria utilização de EPI eficaz para neutralizar o agente nocivo.

Nos termos do § 2º do art. 68 do Decreto 8.123/2013, que deu nova redação do
Decreto 3.048/1999, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas com
potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. 

No caso em apreço, o hidrocarboneto aromático é substância derivada do
petróleo e relacionada como cancerígena no Anexo nº 13-A da Portaria 3.214/78 NR-15 do
Ministério do Trabalho: "Agentes Químicos, hidrocarbonetos e outros compostos de
carbono...", com "Manipulação de óleos minerais ou outras substâncias cancerígenas afins". 

Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade de 6/3/1997 a 18/11/2003,
mantendo-se os demais períodos já reconhecidos pela sentença.

No mais, quanto ao uso de EPI eficaz, que motivou a sentença a afastar
a especialidade pela exposição a hidrocarbonetos aromáticos, a Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do processo 
 5006019-50.2013.4.04.7204/SC, em  17 de agosto de 2013, decidiu que a presença no
ambiente de trabalho de agentes cancerígenos constantes da Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente para a comprovação de efetiva
exposição do trabalhador, dando direito a contagem de tempo especial para fins de
previdenciários e, com isso, firmou a tese de que “a redação do art. 68, § 4º, do Decreto nº
3.048/99 dada pelo Decreto nº 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial
de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de
avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI
(Equipamento de Proteção Individual)”.

Quanto aos períodos anteriores a 13/5/2011, impugnados pelo INSS, ressalta-se
que o PPP apresentado foi devidamente amparado por LTCAT (Evento 23, LAUDO2), que
reitera a exposição aos agentes nocivos e foi elaborado por engenheira de Segurança do
Trabalho legalmente habilitada para emitir o documento.

Assim, embora não conste no PPP o responsável técnico pelos registros
ambientais no intervalo anterior a 13/5/2011, pode-se fazer uso extemporâneo das
informações, que foram extraídas de Laudo Técnico. Nesse sentido, deve-se frisar o já
mencionado Enunciado 68 da TNU, segundo o qual "o laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Portanto, deve ser mantida a especialidade dos períodos discutidos pelo INSS.
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Com o reconhecimento da especialidade durante todo o período laborado como
mecânico, entre 24/2/1992 e 29/9/2017 (última contribuição previdenciária), o autor reuniu o
seguinte tempo contributivo:

Nome: LUIZ CARLOS  BATTESTIN       
         
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

                         -             1,40                  -      -     -     -  
24/02/1992 29/09/2017                   9.350            1,00             9.350    25     7   12

         
 Total:             9.350    25     7   12

Assim, nota-se que a parte autora reuniu tempo suficiente para usufruir de
aposentadoria especial.

Registre-se que, ao contrário do que entendeu a sentença, o período deve ser
calculado com termo final em 29/9/2017 e não em 8/6/2017 (data de emissão do PPP),
considerando que a última contribuição previdenciária ocorreu em 29/9/2017, após a cessação
do vínculo empregatício, sendo razoável considerar que as condições prejudiciais à saúde
tenham perdurado até o final do contrato e não apenas até a emissão do PPP.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso sa
parte autora para determinar o reconhecimento da especialidade no período de 6/3/1997 a
18/11/2003 e de 8/6/2017 a 29/9/2017, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais
períodos reconhecidos pela sentença, bem como para determinar a concessão de
aposentadoria especial à parte autora desde a DER em 22/12/2017.  Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Custas isentas
para o INSS. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido e fixados em 10%
sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000400574v17 e do código CRC 8a814620.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:6:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0038640-54.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIANO RODRIGUES PINTO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte autora como pelo
INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo apenas como especiais os períodos de 01/06/1989 a 31/10/1989 e de
03/02/2003 a 01/02/2006.

O autor, em suas razões de Evento 30, o autor alega que (i) o magistrado negou
a especialidade requerida, em razão de o PPP apresentado não especificar a metodologia
empregada para aferição do ruído, porém não abriu a oportunidade de provas, no caso, prova
pericial, (ii) caberia, ao juízo a quo, ter solicitado esclarecimentos sobre o documento em
questão ou mesmo ter deferido a prova pericial solicitada desde o início da ação, (iii)
conforme Evento 12, buscou, na empresa Mecânica São Cristovão Ltda., formas de se obter
um novo documento (PPP) que retratasse a sua realidade fática no momento do labor, (iv)
a empresa se recusou a fornecer a documentação solicitada, o que autorizaria a realização de
pericia técnica no local, (v) indeferir o pedido de produção de prova pericial cerceou o direito
à ampla defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal, (vi)  elaborou pedidos
específicos de produção de prova pericial para comprovação da exposição aos agentes
nocivos nos períodos controversos, todavia os pedidos realizados nem sequer foram
analisados pelo juízo a quo (Evento 12), (vii) ao constatar a omissão da empresa no
preenchimento do formulário, solicitou a realização da perícia técnica judicial para que tal
erro fosse sanado, uma vez que se trata da vida laboral e consequente aposentadoria, (viii)
não obstante, além da atividade desenvolvida ser extremamente penosa, a nocividade pode ser
detectada através de outros agentes nocivos, a exemplo de agentes químicos, uma vez que o
próprio juiz afirma que a sua função de pintor a pistola é presumivelmente prejudicial a sua
saúde, (ix)  a descrição das atividades baseadas nos laudos não traduz  a verdade, uma vez
que as empresas se esquivam do pagamento de contribuição a maior, ou seja, o pagamento do
adicional de insalubridade, (x) tal incoerência no formulário PPP poderia ser facilmente
esclarecida com a produção de prova pericial, pedido este que não foi apreciado pelo
magistrado, (xi) se a comprovação da exposição aos agentes nocivos não está cabalmente
demonstrada no processo, isto ocorreu em razão da omissão da empresa e do indeferimento
do juiz  quanto ao pedido de produção de prova pericial, e (xii) solicitou mais de um
formulário PPP à empresa, os quais foram acostados sem retratar a realidade dos fatos, sendo
que nenhum deles foi corretamente preenchido.

Em suas razões recursais (Evento 31), o INSS alega, em síntese, que (i) o
autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 9



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 48/472

0038640-54.2017.4.02.5054 500000376988 .V61 JES10515© JES10515

legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.

Contrarrazões de Evento 37 e de Evento 38.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).
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O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).
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Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
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menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
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menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);
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(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
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o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
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exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

Recurso do INSS

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 01/06/1989
a 31/10/1989 e de 03/02/2003 a 01/02/2006.

Para o período de 01/06/1989 a 31/10/1989, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Elias José da Silva demonstrando que, no exercício da função de auxiliar de
pintor, esteve exposto a ruído (sem apuração da intensidade) e vapores orgânicos. A descrição
das atividades revela que o serviço consistia em "realizar serviços de pintura de automóveis
utilizando pistola de ar comprimido, preparar tintas com uso de solventes, realizar polimento
dos locais pintados dos veículos, realizar acabamento e zelo pelos equipamentos e local de
trabalho".

A atividade de pintor não está classificada dentre aquelas em que cabe o
enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade normalmente se
dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos (dos quais os
solventes são espécie), agentes químicos agressivos classificados como nocivos à saúde. Vale
apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e que, a partir
de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV
do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de classificar genericamente os hidrocarbonetos
como agentes nocivos à saúde.

Como bem destacou a sentença, a especialidade, no caso, se dá em razão de
enquadramento por categoria profissional com base no Anexo II do Decreto 83.080/1979
(código 2.5.3). 

Assim, deve ser mantido o reconhecimento de tempo especial. 

Para o período de 03/02/2003 a 01/02/2006, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa CIAUTO Cia Colatinense de Automóveis S/A demonstrando que, no exercício
da função de pintor de veículos, esteve exposto a ruído em intensidade de 91,0 dB e a
hidrocarbonetos aromáticos. Consta que a apuração do agente ruído se deu por meio de
dosimetria, o que é suficiente para demonstrar que houve a utilização de metodologia prevista
na legislação, conforme fundamentação acima. Consta também o nome do responsável pela
monitoração biológica, o que presume a elaboração de laudo técnico. A forma de exposição
habitual/permanente é revelada em razão das atividades serem desenvolvidas no setor
periciado. 

Assim, deve ser mantido o reconhecimento de tempo especial. 

Recurso do autor
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A sentença deixou de reconhecer como especiais os períodos de 18/10/1990 a
28/06/2002, de 01/03/2007 a 29/05/2013 e 17/02/2014 e 09/10/2017. 

Para o período de 18/10/1990 a 28/06/2002, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Autocol Automóveis de Colatina S/A demonstrando que, no exercício da
função de auxiliar de pintor, esteve exposto a ruído em intensidade de 88,7 dB, ou seja, acima
do limite permitido em lei até 5/3/1997, quando o limite legal passou a ser 90 dB ((Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1). 

Consta, no documento, o uso da dosimetria na apuração do agente físico, o que
é suficiente para demonstrar a utitilização da metodologia prevista em lei, ao contrário do que
afirma a sentença. Consta, inclusive, o nome do profissional habilitado que realizou a
monitoração ambiental, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

Na descrição das atividades, consta que o trabalho consistia em "auxiliar o
pintor a emassar, lixar e, posteriormente, pintar os veículos que chegam ao setor, com o uso
de pistola de ar comprimido"; ou seja, não há referência à exposição a outro agente insalubre.
A habitualidade e permanência da sujeição ao agente físico estão presumidas em razão de o
trabalho ter sido desenvolvido no local periciado. 

Registre-se que o enquadramento por categoria profissional vigeu somente até a
edição da Lei 9.032/1995. 

Assim, deve ser reconhecido o exercício de tempo especial somente de
18/10/1990 a 5/3/1997. 

Para o período de 01/03/2007 a 29/05/2013, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Mecânica São Cristóvão Ltda. demonstrando que, no exercício da função de
pintor de veículos, esteve exposto a ruído (sem apuração da intensidade), névoas e vapores
de solventes orgânicos. A descrição das atividades revela o serviço consistia em "realizar
serviços de pintura nos veículos, utilizando-se de pistola de ar comprimido, preparar tintas
com o uso de solventes, realizar o polimento das partes pintadas dos veículos, realizar
acabamento, zelar pela manutenção e limpeza dos locais de trabalho e das ferramentas de
trabalho". Consta o nome do profissional habilitado que realizou a monitoração biológica, o
que presume a elaboração de laudo técnico. Consta também o uso de EPI eficaz.

O código 1.0.3 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por
exposição a BENZENO e seus compostos tóxicos, independentemente de quantificação,
quando no exercício de uma das seguintes atividades (atividades em que a norma
regulamentar prevê que a exposição é significativamente nociva): (a) produção e
processamento de benzeno, (b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses
orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização de benzeno como insumo na extração de
óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas,
tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e) produção e utilização de clorobenzenos e
derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha, e (g) fabricação e
recauchutagem de pneumáticos.
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 O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A). Assim, a presença no ambiente do
trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada
exposição do trabalhador (Decreto n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo
Decreto n. 8.123/2013).

 É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno, por exemplo, é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS
000071-43-2) e não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção
individual ou coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e
pelo MTE na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos.

 Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique os agentes químicos a que
esteve exposto o autor, as atividades desempenhadas, na função de pintor de veículo, com uso
de solventes, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.

É certo que os pintores trabalham habitual e permanentemente expostos a
solventes (que é o caso dos autos, conforme a descrição das atividades), que contêm benzeno
em sua composição, os quais, por inalação ou contato com a pele, são comprovadamente
causadores de vários tipos de câncer. 

Nesses termos, deve ser reconhecida a especialidade no período em questão. 

Para o período de 17/02/2014 e 09/10/2017, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Oficina União Ltda. demonstrando que, no exercício da função de pintor de
veículos, esteve exposto a ruído (em intensidades abaixo do limite legal) e hidrocarbonetos
aromáticos. A descrição das atividades revela o serviço consistia em "preparar as tintas,
posicionar as peças dos veículos a serem pintadas, executar pintura à pistola, dentre outras".
Consta o profissional que procedeu aos registros ambientais, presumindo-se a elaboração de
laudo técnico. 
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A respeito da especialidade em razão de exposição a hidrocarbonetos
aromáticos, cumpre registrar que o benzeno é um hidrocarboneto classificado
como hidrocarboneto aromático e é a base para essa classe de hidrocarbonetos: todos
os aromáticos possuem um anel benzênico (benzeno), que, por isso, é também chamado de
anel aromático, possuindo a fórmula C6H6.

A fundamentação do item anterior é suficiente para reconhecer a especialidade
em razão de exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno), por se tratar de agente
químico cancerígeno. A habitualidade e a permanência da sujeição são manifestas no caso,
conforme a leitura das atividades desenvolvidas. 

Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade no período em questão. 

Do tempo contributivo

 A sentença computou o tempo contributivo, com os acréscimos dos períodos ali
reconhecidos, apontando a soma de 25 anos, 11 meses e 28 dias, tempo insuficiente para a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, cuja carência é de 35 anos. 

Na inicial, o autor requereu a concessão de aposentadoria especial e,
subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição. 

A sentença reconheceu os períodos de 01/06/1989 a 31/10/1989 e de
03/02/2003 a 01/02/2006 como especiais. Neste voto, foram reconhecidos os períodos
de 18/10/1990 a 5/3/1997, 01/03/2007 a 29/05/2013 17/02/2014 e 09/10/2017. A soma desses
intervalos equivale a menos de 25 anos, não havendo como conceder, ao autor, aposentadoria
especial. 

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/06/1989 31/10/1989                     153            1,00                153     -      5     1
03/02/2003 01/02/2006                   1.095            1,00             1.095      3    -     -  
18/10/1990 05/03/1997                   2.331            1,00             2.331      6     4   19
01/03/2007 29/05/2013                   2.282            1,00             2.282      6     3     1
17/02/2014 09/10/2017                   1.331            1,00             1.331      3     7   23

 Total:             7.192    19     8   14

A respeito da carência para obtenção de aposentadoria por tempo de
contribuição, a soma de todas as contribuições e os acréscimos decorrentes dos períodos
reconhecidos como especiais equivale a mais de 35 anos em 9/10/2017  (DER).

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/06/1989 31/10/1989                     153            1,40                214     -      7     1
03/02/2003 01/02/2006                   1.095            1,40             1.533      4     2   12
18/10/1990 05/03/1997                   2.331            1,40             3.263      8   11     9
01/03/2007 29/05/2013                   2.282            1,40             3.195      8     9     1
17/02/2014 09/10/2017                   1.331            1,40             1.863      5     1     8
18/10/1990 28/06/2002                   4.272            1,00             4.272    11     8   14
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 Total:           14.340    39     3   14

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso do autor, reconhecendo tempo especial de 8/10/1990 a 5/3/1997, 01/03/2007 a
29/05/2013 17/02/2014 e 09/10/2017 e determinando a concessão de APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS. Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos pela autarquia em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376988v61 e do código CRC 3efa9985.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:6:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001227-32.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: BENEDITO CONCEICAO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 2/9/1985 a 21/11/1985, 1/1/1986 a 29/2/1987, 10/3/1987 a 22/6/1987, 13/4/1988 a
15/7/1988 e 2/4/2012 a 3/2/2014.

O INSS, em suas razões recursais (Evento 22), alega, em síntese, que (i) a
sentença reconheceu a especialidade em razão da exposição ao agente nocivo ruído nos
intervalos de 2/9/1985 a 21/11/1985, de 10/3/1987 a 22/6/1987 e de 2/4/2012 a 3/2/2014, (ii)
o PPP deve ser preenchido com a identificação dos responsáveis pelo registro ambiental, (iii)
de 2/9/1985 a 21/11/1985 e de 10/3/1987 a 22/6/1987 não há responsável pelos registros
ambientais, (iv) em relação aos três períodos enquadrados por exposição a ruído não foram
informadas as medidas obtidas durante a jornada de trabalho nem foi fornecido histograma ou
memória de cálculo das medições, efetuando-se, erroneamente, medição única de nível de
pressão sonora, não comprovando a exigência legal de permanência, (v) não foi observada a
metodologia ou técnica prevista na lei (NHO 01 da FUNDACENTRO) e não foi informado o
nível de exposição normalizado (NEN), o que impossibilita aferir se a exposição foi superior
ou não ao limite legal, (vi) no período de 1/1/1986 a 29/2/1987 houve enquadramento da
atividade como especial em razão da exposição a vírus, bactérias, fungos e protozoários, (vii)
o contato eventual com os agentes biológicos informados não serve como fundamento para o
reconhecimento da especialidade, já que não é o risco de contaminação que justifica o direito
da contagem privilegiada, mas sim a certeza do contato permanente com material
infectocontagioso, e (viii) a atividade desempenhada pelo autor na função de manutenção
predial não consiste em trabalho realizado de forma permanente em contato obrigatório com
portadores de doenças infectocontagiosas ou materiais contaminados, conforme consta na
própria descrição das atividades desempenhadas.

Contrarrazões da parte autora (Evento 31)

Em suas razões recursais (Evento 24), a parte autora alega, em síntese, que (i) a
sentença não reconheceu a especialidade nos períodos de 3/6/1975 a 26/11/1975, 9/6/1978 a
21/8/1978, 15/6/1978 a 19/10/1978, 4/6/1979 a 12/6/1979, 1/7/1980 a 23/12/1980, 19/1/1981
a 11/5/1981, 25/5/1981 a 12/5/1982, 3/2/1983 a 24/4/1983, 12/9/1984 a
28/2/1985, 14/10/1987 a 31/12/1987, quando trabalhava como eletricista / ajudante de
eletricista, (ii) também não foram reconhecidos os períodos de 1/2/1976 a 31/12/1976,
9/2/1977 a 19/7/1977, 12/2/1978 a 17/12/1978, 8/1/1979 a 23/3/1979, 15/8/1979 a 28/9/1979,
30/12/1983 a 11/6/1984, 26/8/1982 a 12/1/1983, 14/9/1987 a 11/10/1987, 19/9/1989 a
5/7/1990, 7/9/1991 a 23/9/1991, 13/1/1992 a 28/4/1993, 13/1/1992 a 28/4/1993, 19/10/1993 a
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16/2/1994 4/2/1994 a 4/3/1994, 8/3/1994 a 30/9/1994 e 11/10/1994 a 16/12/1994, quando
trabalhou como pedreiro e eletricista, (iii) o enquadramento por categoria profissional deve
ser feito em razão de presunção legal e (iv) as atividades exercidas encontram-se no Decreto
53.831/1964, sob os códigos 2.2.1 e 2.4.4, bem como no Anexo II, códigos 2.2.1 e 2.5.0 do
Decreto 83.080/1979, motivo pelo qual cabe enquadramento por categoria profissional.

Contrarrazões do INSS (Evento 31).

VOTO

 A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Quanto ao agente eletricidade, o Decreto n. 53.831/1964, em seu art. 2, no item
1.1.8, quadro anexo, elenca como serviço perigoso, para fins de aposentadoria especial, tanto
as "operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida" quanto "trabalhos
permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - eletricistas,
cabistas, montadores e outros", observando que essa classificação pressupunha "jornada
normal ou especial fixada em lei em serviços expostos à tensão superior a 250 volts":

"Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão
superior a 250 volts.  Arts. 187, 195 e 196 da CLT. Portaria Ministerial 34, de
8-4-54."

Desde a edição do Decreto 2.172, de 5/3/1997, a periculosidade não é
contemplada em regulamento como fator de contagem especial do tempo de serviço. Assim,
desde o Decreto 2.172/1997, ou ao menos desde a EC 20/1998, não há suporte legal e
constitucional para o cômputo de atividades perigosas como especiais.

Por outro lado, o STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos
repetitivos, decidiu que as atividades nocivas à saúde relacionadas nas normas
regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do trabalho ser
reconhecido em outras atividades – como a exposição a eletricidade (superior a 250 volts) –
 mesmo depois da edição do Decreto 2.172/1997 e da EC 20/1998, desde que permanentes,
não ocasionais nem intermitentes.

I) Dos períodos impugnados pelo INSS:

Inicialmente, destaca-se que o período de 13/4/1988 a 15/7/1988 não foi
impugnado pelo INSS, devendo ser analisados apenas os intervalos de 2/9/1985 a
21/11/1985, 1/1/1986 a 29/2/1987, 10/3/1987 a 22/6/1987 e 2/4/2012 a 3/2/2014.

1) 2/9/1985 a 21/11/1985 - ajudante de produção:

A sentença reconheceu a especialidade do período em análise, no qual o autor
laborou na Construtora Norberto Odebrecht S/A, em razão da exposição ao agente ruído, em
intensidade de 91 dB, de forma habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, o que
foi aferido com base nas orientações da NR-15 (Evento 1, ANEXO2, p.86).

O INSS impugnou o intervalo em questão pela ausência de responsável técnico
pelos registros e por não terem sido fornecidos histograma ou memória de cálculo das
medições. Além disso, a autarquia pontuou que não foi observada a metodologia ou técnica
prevista na lei (NHO 01 da FUNDACENTRO) e não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado (NEN).

Não obstante o fato de que é inexigível a apresentação de histogramas e
medições de ruído ao longo de toda a jornada de trabalho do segurado e de que a apuração do
agente ruído deve ser realizada com base na metodologia/técnica prevista na legislação, não
se comprova, no PPP, a produção de perícia, pois não há registro de elaboração por laudo
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técnico, o que poderia ser presumido pela indicação do profissional habilitado que realizou a
monitoração ambiental. Registre-se, com relação a ruído, tem-se essa exigência mesmo em
períodos anteriores à Lei 9.032/1995. 

Ocorre que o documento destaca que houve também exposição a poeria de
cimento, que, em sua composição, contém sílica. 

A redação atual do art. 68 do Decreto nº 3.048/1999 prevê:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de
aposentadoria especial, consta do Anexo IV. (…) § 4º. A presença no ambiente de trabalho,
com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2º e 3º, de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo
Decreto nº 8.123, de 2013)

Já o parágrafo único do art. 284 da Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS,
dispõe:

Art. 284. (…)

Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9 de 07
de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto
nº 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os
equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes
para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13
de julho de 2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto nº 3.048, de 1999.

Dentre os agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, constantes
do Anexo da Portaria Interministerial nº 09 (Ministérios do Trabalho e Emprego,
Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social), de 07/10/2014, encontram-se
vários agentes nocivos e, em especial, a poeira de sílica (cristalina, em forma de quartzo ou
cristobalita).

Em resumo, uma vez comprovada a exposição do segurado a um dos agentes
nocivos elencados como reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria
Interministerial nº 09, de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo
período, sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC, bem como inexigíveis a permanência na
exposição ou a mensuração quantitativa do agente nocivo. 

Sinaliza-se que não importa, para o reconhecimento da especialidade, que o
período de labor seja anterior à alteração do art. 68 do Decreto nº 3.048/1999, efetuada pelo
Decreto 8.123/2013, porquanto é certo que o trabalhador já estava exposto a agente
cancerígeno – com consequências nefastas à sua saúde – não podendo ser onerado pela
demora na evolução científico-tecnológica a respeito da matéria.

Diante do exposto, deve ser mantida a especialidade nesse período.
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2) 1/1/1986 a 29/2/1987 - eletricista:

A especialidade do intervalo em questão foi reconhecida em virtude da
exposição a vírus, bactérias, fungos e protozoários. O autor exercia suas funções no Hospital
Santa Casa de Misericórdia, sendo incumbido de "reparar instalações elétricas, como
tomadas, interruptores, disjuntores e caixa de distribuição de luz, utilizando aparelho de
medição", segundo consta no PPP (Evento 1, ANEXO2, p.87).

O Decreto 53.831/1964, possibilita, sob o código 1.3.2, o enquadramento como
especial dos trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais
infectocontagiantes (assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins).
Da mesma forma, o Decreto 83.080/1979, em seu Anexo I, item 1.3.2, define como especiais
os trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes.

Como se observa, a exposição deve ocorrer de forma permanente durante a
jornada de trabalho. Contudo, percebe-se, pelas atividades desenvolvidas pelo autor, que não
havia contato permanente com materiais infectocontagiantes ou mesmo com doentes de
forma, pelo menos, habitual, uma vez que a função exercida é completamente alheia aos
cuidados relativos aos pacientes. O fato de a parte autora prestar serviços em ambiente
hospitalar não lhe confere, automaticamente, o direito ao reconhecimento da especialidade.

Além disso, registre-se que, embora conste no PPP a exposição ao agente
eletricidade, a parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar prova de exposição a
eletricidade com tensão acima de 250 volts (item 1.1.8 do Decreto n. 53.831/1964).

Assim, deve ser afastada a especialidade no período em questão.

3) 10/3/1987 a 22/6/1987 - eletricista:

No interstício laborado na Tracomal Terraplanagem e Construção Machado
Ltda., houve reconhecimento do caráter especial da atividade por exposição ao agente ruído.
O PPP (Evento 1, ANEXO2, p.89) informa a exposição nos níveis médios de 87,1 e 90,4 dB
(A). Considerando a média entre os valores (88,75 dB) percebe-se que, ainda assim, o autor
esteve exposto a uma intensidade superior ao parâmetro legal vigente à época (80 dB).

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
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diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.
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Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

O documento informa que a exposição da função [eletricista] está acima do
limite de tolerância definido pela NR 15, Anexos 1 e 2, por exceder a unidade, conforme
resultado de CN/Tn, que é igual a 1,33 e 2,14 (dosimetrias), com nível médio de 87,1 e 90,4
dB (A), confirmando a utilização da técnica de dosimetria.

Da mesma forma, tendo em vista a observância dos parâmetros de medição
previstos na NR 15, afasta-se a necessidade de apresentação do Nível de Exposição
Normalizado (NEN), conforme mencionado anteriormente.

Quanto à ausência de responsável técnico pelos registros ambientais, destaca-
se que o PPP, no campo 6, sinaliza que houve a produção de laudo técnico/perícia. 

Além disso, o próprio empregador informou a habilitação de profissional da
área de Medicina do Trabalho para a emissão dos laudos técnicos periciais de funcionários
em atividade ou ex-funcionários da empresa, ainda que em período extemporâneo ao contrato
de trabalho (Evento 1, ANEXO2, p.96). Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo
pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade
especial do segurado".

Portanto, deve ser mantida a especialidade no intervalo em análise.

4) 2/4/2012 a 3/2/2014 - eletricista:

O caráter especial da atividade foi reconhecido pela exposição ao agente ruído
em intensidade de 86,6 dB no período em que o autor trabalhou na sociedade empresária SPE
- Construtora Sá Cavalcante - ES XV Ltda. O PPP (Evento 1, ANEXO2, p.104-105) indica
que a técnica de medição utilizada foi a dosimetria e aponta o responsável pelos registros
ambientais e pela monitoração biológica.

Desse modo, considerando que o PPP atende às exigências legais e aponta a
exposição a agente nocivo em níveis superiores aos parâmetros vigentes à época (85 dB),
deve ser mantida a especialidade.

II) Dos períodos impugnados pela parte autora:

A parte autora, em suas razões recursais, aponta que a sentença não reconheceu
a especialidade dos seguintes períodos: 3/6/1975 a 26/11/1975, 9/6/1978 a 21/8/1978,
15/6/1978 a 19/10/1978, 4/6/1979 a 12/6/1979, 1/7/1980 a 23/12/1980, 19/1/1981 a
11/5/1981, 25/5/1981 a 12/5/1982, 3/2/1983 a 24/4/1983, 12/9/1984 a 28/2/1985, 14/10/1987
a 31/12/1987, 1/2/1976 a 31/12/1976, 9/2/1977 a 19/7/1977, 12/12/1978 a 17/12/1978,
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8/1/1979 a 23/3/1979, 15/8/1979 a 28/9/1979, 30/12/1983 a 11/6/1984, 26/8/1982 a
12/1/1983, 14/9/1987 a 11/10/1987, 19/9/1989 a 5/7/1990, 7/9/1991 a 23/9/1991, 13/1/1992 a
28/4/1993, 19/10/1993 a 16/2/1994, 4/2/1994 a 4/3/1994, 8/3/1994 a 30/9/1994 e 11/10/1994
a 16/12/1994. 

1) Dos intervalos amparados apenas por registro no CNIS:

No caso, observa-se que alguns dos períodos impugnados contam somente com
registro no CNIS (Evento 9, INFBEN3), não havendo quaisquer outros documentos que
possam sustentar a alegada especialidade. Os interstícios em questão são os seguintes:

Período Empregador
12/12/1978 a 17/12/1978 Soercel Construções e Montagens Ltda.

4/6/1979 a 12/6/1979 Interline Móveis Ltda.
15/8/1979 a 28/9/1979 Plano Engenharia e Construções Civis Eireli
14/9/1987 a 11/10/1987 Conteco Tecnologia e Engenharia Ltda.
7/9/1991 a 23/9/1991 Sergen Serviços Gerais de Engenharia S/A

 19/10/1993 a 16/2/1994 AG E Engenharia Ltda.
4/2/1994 a 4/3/1994 Lorenge Construtora e Incorporadora

Desse modo, não havendo registros das atividades desempenhadas na CTPS, em
perfis profissiográficos previdenciários ou outros documentos aceitáveis, percebe-se que a
parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o caráter especial das funções
desenvolvidas nesses intervalos, sendo inviável ou enquadramento por categoria profissional
ou o reconhecimento da exposição a agentes nocivos. 

2) Dos períodos laborados como eletricista:

Quanto aos períodos em que a parte autora exerceu a função de eletricista, nota-
se que não houve comprovação da exposição à eletricidade com tensão acima de 250
volts (item 1.1.8 do Decreto n. 53.831/1964). Nesses intervalos, a CTPS apresentada apenas
registra o exercício da atividade de eletricista, sem referência alguma a respeito da tensão a
que esteve exposto. Isso foi observado nos períodos a seguir:

Período Empregador Cargo Anotação CTPS
3/6/1975 a
26/11/1975

CEMEX - Comercial Madeiras
Exp. Ltda. Ajudante Eletricista Evento 1, ANEXO2,

p.54
15/6/1978 a
19/10/1978 Logasa Indústria e Comércio S/A Eletricista Evento 1, ANEXO2,

p.48
8/1/1979 a
23/3/1979

Controli Comércio Indústria e
Representações Ltda. Eletricista Evento 1, ANEXO2,

p.48
1/7/1980 a
23/12/1980

Encol S/A Engenharia Comércio e
Indústria (massa falida) Eletricista I Evento 1, ANEXO2,

p.61
19/1/1981 a
11/5/1981 Concic - Engenharia S/A. Eletricista Evento 1, ANEXO2,

p.62
25/5/1981 a
12/5/1982

Encol S/A Engenharia Comércio e
Indústria (massa falida) Eletricista Evento 1, ANEXO2,

p.62
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26/8/1982 a
12/1/1983

Consita - Construções e Comércio
Itabita Ltda.

Eletricista Evento 1, ANEXO2,
p.72

3/2/1983 a
24/4/1983

Encol S/A Engenharia Comércio e
Indústria (massa falida) Eletricista Evento 1, ANEXO2,

p.63
30/12/1983 a

11/6/1984 Armazéns Gerais Carapina Ltda. Eletricista Evento 1, ANEXO2,
p.72

12/9/1984 a
28/2/1985

Epatil do ABC - Prestação de
Serviços Ltda. Ajudante de Eletricista Evento 1, ANEXO2,

p.49
14/10/1987 a
31/12/1987

Votan Construção e Incorporação
Ltda. Eletricista I Evento 1, ANEXO2,

p.64
19/9/1989 a

5/7/1990
Encol S/A Engenharia Comércio e

Indústria (massa falida) Eletricista Evento 1, ANEXO2,
p.73

11/10/1994 a
16/12/1994

Soares Leone S/A Construtora e
Pavimentadora Eletricista Evento 9, INFBEN2,

p.22

Registre-se que o período laborado na empresa Logasa Indústria e Comércio
S/A apresenta divergência de duração do vínculo entre a anotação na CTPS e o registro no
CNIS, sendo que, neste último, consta a prestação de serviços entre 9/6/1978 e 21/8/1978
(Evento 9, INFBEN3, p.9). De qualquer forma, a especialidade não deve ser reconhecida
em nenhum dos intervalos, uma vez que não houve especificação da tensão nas anotações da
CTPS.

Além disso, o nome da sociedade empresária Encol S/A Engenharia Comércio e
Indústria não aparece legível na CTPS, porém a data dos vínculos são compatíveis com os
registros no CNIS. No mais, apenas para fins de esclarecimentos, pontua-se que a empresa
anotada  na CTPS como Epatil do ABC - Prestação de Serviços Ltda. foi registrada no CNIS
sob a denominação Maxservice Comércio e Serviços Ltda.

3) Dos períodos laborados como pedreiro:

Consta, na CTPS do autor, que exerceu a atividade de pedreiro, na sociedade
empresária Construtora Bandeirantes Ltda., entre 13/1/1992 a 28/4/1993 (Evento 1,
ANEXO2, p.51). No CNIS, a referida empresa aparece registrada como Villar de Mello
Construtora e Incorporadora Ltda. (Evento 9, INFBEN3, p.10). De todo modo, observa-se
que não existem documentos que comprovem a exposição da parte autora a agentes nocivos
no período em questão, havendo apenas o registro na CTPS informando a atividade
desenvolvida.

Da mesma forma, no intervalo de 8/3/1994 a 30/9/1994 o autor trabalhou
como pedreiro na sociedade empresária Senpla Engenharia Ltda. (Evento 1, ANEXO2, p.68).
Contudo, não foram apresentados outros documentos que apontassem a exposição a agentes
prejudiciais à saúde.

4) Do período laborado como auxiliar:

Em suas razões recursais, o autor também arguiu que a sentença deixou de
reconhecer a especialidade no período de 9/2/1977 a 19/7/1977. Pela análise da CTPS
(Evento 1, ANEXO2, p.56), observa-se que, à época, a parte autora exerceu o cargo de
auxiliar na empresa Embasa - Indústria de Embalagens S/A. Entretanto, a função em questão
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não possui correspondência com as atividades reconhecidas como especiais por
enquadramento em categoria profissional. Além disso, o autor não apresentou qualquer
documento adicional que pudesse indicar a exposição a agentes nocivos ou mesmo descrever
as atividades desempenhadas, que nem sequer ficaram claras pela anotação na CTPS.

5) Do período laborado como trocador:

Entre os períodos impugnados pela parte autora, apenas o intervalo de 1/2/1976
a 31/12/1976 pode ser reconhecido como especial, em razão do desempenho da atividade de
trocador, na emoresa Viação Serrana Ltda., estabelecimento especializado em transporte
coletivo, conforme indica a CTPS (Evento 1, ANEXO2, p.55).

Registre-se que o item 2.2.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964
contemplava as profissões de motoneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores
de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão. 

Assim, o autor faz jus ao reconhecimento da especialidade.

III) Da análise da concessão de aposentadoria especial:

Por todo o exposto, conclui-se que deve haver o reconhecimento da
especialidade entre 1/2/1976 a 31/12/1976,  quando o autor exerceu a atividade de cobrador
de ônibus, não fazendo jus aos demais períodos impugnados em sede recursal, nos termos da
fundamentação.

Além disso, deve ser afastada a especialidade no intervalo de 1/1/1986 a
29/2/1987, impugnado pelo INSS, considerando que o trabalho exercido no Hospital Santa
Casa, na função de eletricista, não acarretava a exposição do autor de forma permanente ou,
pelo menos, habitual a doentes ou materiais infectocontagiantes, conforme já explicitado.

Assim, percebe-se que o autor não obteve acréscimo na contagem e, portanto,
não faz jus ao recebimento de aposentadoria  por tempo de contribuição.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento
para determinar a averbação do período de 1/2/1976 a 31/12/1976 como tempo especial, bem
como para afastar a especialidade no período de 1/1/1986 a 29/2/1987. Sem condenação em
custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento dos recursos. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000400993v77 e do código CRC 885638df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5010556-49.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BATISTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
extinguiu a ação, sem a resolução de mérito, com relação aos períodos de 1/4/2002 a
31/1/2013 e 1/4/2014 a 7/8/2017, e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo a especialidade somente em relação ao períodod de 1/2/2013 a 14/2/2013. 

Em suas razões recursais (Evento 18), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) faz jus ao reconhecimento de atividade especial de 1/11/1990 a 1/4/2002, (ii) o  PPP
apresentado é decorrente de uma inspeção no local de trabalho, demonstrando que estava
exposta aos riscos de forma habitual e permanente, (iii) há risco físico como fator de risco 
que foi ignorado na sentença, (iv) o EPI não foi suficiente para afastar os riscos da
insalubridade e (v) o indeferimento do pedido de produção de perícia acarretou-lhe
cerceamento ao direito de defesa. 

Contrarrazões de Evento 22. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.
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Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)
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O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
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irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.
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(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

A autora impugna o período de 1/11/1990 a 1/4/2002, alegando que esteve
exposta a agentes nocivos à saúde. 

Para demonstrar a alegada especialidade nesse período, a autora apresentou o
PPP, expedido pela Associação Beneficente dos Funcionários da Estrada de Ferro Vitória a
Minas, demonstrando que laborou como servente de 1/11/1990 a 1/5/1993 e como
recepcionista de 1/5/1993 a 1/4/2002 e que, em tais períodos, esteve exposta a fungos e
bactérias e ainda a "agente físico". Consta o uso de EPI eficaz. 

 A afirmação de exposição a "agente físico" de forma genérica não suscita a
ocorrência da alegada insalubridade, pois o documento deveria apontar que tipo de agente
físico a que se refere no campo 15, por exemplo, ruídos ou vibrações. 

A respeito da exposição a agentes biológicos (no caso, fungos e bactérias),
registra-se que, de acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979,
caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente
com doentes ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e
técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo do Decreto
53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em
“trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes -
assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”.
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Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 
4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão
“micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: (i) contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; (ii) contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias e tanques); e (iv) contato com lixo urbano
(coleta e industrialização).

O documento apresentado, pela autora, demonstra que, de 1/11/1990 a 1/5/1993,
quando laborou como servente em hospital (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS
FUNCIONÁRIOS DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS), as atividades
consistam em "executar a limpeza dos setores, enfermarias, consultórios, recolhendo lixo,
roupas sujas, tudo para manter o setor em perfeitas condições de higiene e conservação". Ou
seja, pelo menos de forma habitual, ela esteve em contato com materiais infectocontagiantes.
Vale lembrar que, antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade
física não precisa ocorrer de forma permanente. A referência a uso de EPI eficaz é
irrelevante, pois somente a partir da Lei 9.032/1995 se passou a exigir a efetiva comprovação
da exposição do segurado a agente nocivo à saúde.

Assim, deve-se reconhecer a especialidade de 1/11/1990 a 1/5/1993.

Com relação ao período de 1/5/1993 a 1/4/2002, o documento citado demonstra
que a autora exerceu a atividade de recepcionista de hospital (ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A
MINAS), cujas atividades consistiam em "recepcionar, prestar informações, fazer marcação
de consultas e dar entrada para internação de pacientes, controlando e recepcionando os
visitantes". Ou seja, não se vislumbra contato, ao menos habitual, a portadores de doenças
infectocontagiosas ou materiais infectocontagiantes.  Além disso, consta o uso de EPI eficaz. 

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as
seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
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Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

No mais, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, pois a perícia
técnica (inspeção no local de trabalho) requerida não se compatibiliza com o rito dos Juizados
Especiais Federais. 

Consta, na sentença, que a autora teria reunido apenas 14 anos, 2 meses e 27
dias de tempo especial, na DER em 11/10/2018; assim, o período ora reconhecido não seria
suficiente para cumprir a carência necessária para aposentadoria especial. 

Considerando que, na inicial, a autora não requereu, subsidiariamente, a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (nem mesmo em sede recursal, a título
de concessão do melhor benefício), não haveria motivo para analisar o cumprimento da
carência desse benefício.
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Não obstante, no que tange ao cumprimento da carência da aposentadoria por
tempo de contribuição, considerando o acréscimo relativo ao período ora reconhecido como
especial, de 1/11/1990 a 1/5/1993, e os períodos reconhecidos na seara administrativa (o
período de 1/2/2013 a 14/2/2013, reconhecido na sentença como especial, não consta no
espelho do CNIS), tem-se o seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/11/1990 01/05/1993                     913            1,20             1.096      3    -      1
02/05/1993 31/03/2002                   3.256            1,00             3.256      8   11     2
01/04/2002 31/01/2013                   3.959            1,20             4.751    13    -      6
01/04/2014 07/08/2017                   1.225            1,20             1.470      4    -    10
07/03/2018 11/10/2018                     219            1,00                219     -      7     6

         
 Total:           10.792    29     6   25

         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:      
  ou do sexo feminino:  x     
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                360     -    11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.310    30   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:                518      1     5     1
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                  -      -     -     -  
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:             9.125    25    -     -  
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 92,89%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 92,84%     
         

Como se observa, a autora, na DER, não cumpriu a carência mínima de 30 anos
para aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, tendo reunido, por
outro lado, tempo suficiente para aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
proporcionais. Mas não houve formalização de pedido subsidiário nesse sentido. 

Quanto à reafirmação da DER, considerando as contribuições efetuadas após a
data do requerimento e após o ajuizamento da ação, a autora também não formalizou pedido
nesse sentido. 

Por fim, com relação ao laudo técnico acostado no recurso, nota-se que ele  se
refere a Ana Maria Rodrigues (pessoa diversa da autora) e foi acostado na ação 5004722-
02.2018.4.02.5001, que tramitou na 5º Vara Federal Cível de Vitória, sendo que a autora nem
mesmo formulou nenhuma tese, em suas razões recursais, que pudesse levá-lo em
consideração para a análise da alegada especialidade a título de prova emprestada. Assim,
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deixo de considerá-lo, mesmo porque a perícia foi realizada em locais em que a autora não
prestou serviços no período impugnado (Clínica dos Acidentados, Hospital Meridional, Cias
e Hospital Infantil).

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reconhecer o exercício de atividade especial de 1/11/1990 a 1/5/1993, mantendo-se a
sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas e condenação em  Honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000354852v27 e do código CRC 65b2908d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5002151-46.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando o reconhecimento do exercício de
atividade esepcial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. 

Em suas razões recursais (Evento 31), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) faz jus ao reconhecimento de atividade especial de 01/02/1992 a 15/12/2017 (data do
requerimento administrativo), porque trabalhou de forma habitual e permanente em contato
com agentes biológicos e químicos provenientes das atividades de faxineira na empresa Asilo
de Velhos Jesus Nazareno, (ii) entre as atividades exercidas, consta, no documento técnico,
que trabalhava com atividades de varrer, passar pano, recolher o lixo, cuidar de limpeza
interna e externa, bem como limpeza de áreas críticas e semicríticas de asilo, (iii)  permanecia
em ambiente altamente insalubre, em contato com pessoas portadora de doenças
infectocontagiosas, ainda que fosse indireto, (iv) nem mesmo o fato de ter trabalhado como
faxineira do asilo em questão constitui óbice ao reconhecimento da especialidade, mesmo
porque, segundo a descrição das atividades exercidas, também mantinha contato com áreas
criticas e semicríticas em contato com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, (v)
o PPP apresentado detalha claramente as condições em que estava exposta e, no campo
registros ambientais (exposição a fatores de riscos), consta a exposição ao fator de risco -
agente biológico e agente químico no período de 01/05/1992 até a data do requerimento
administrativo, perfazendo o tempo suficiente para reconhecimento da aposentadoria especial
almejada, (vi) com relação aos períodos laborados, entre a admissão em 01/05/1992 até
29/04/1995, bastava o mero enquadramento profissional da atividade nos Decretos
53.831/1964 e 83.080/1979, (vii) a atividade da recorrente está inserida no código 1.3.2 do
Quadro Anexo do Decreto 53.831/1964, eis que se trata de outras atividades afins
considerada insalubre em virtude do contato com pacientes em áreas consideradas críticas e
semicríticas de asilo, (viii) exerceu atividades de serviços gerais em limpeza e higienização
de ambientes hospitalares, (ix) permanecia em área correlata (outras atividades afins)
considerada crítica/semicrítica em virtude do contato direto com pessoas idosas doentes e
inclusive com exposição a materiais contaminados, quando da coleta de agulhas, seringas,
gazes de curativo, entre outros, (x) normalmente os idosos são acompanhados no próprio
estabelecimento por profissionais da área da saúde como enfermeiros, fisioterapeutas e
médicos, (xi) o mesmo se aplica no caso das disposições do Decreto 83.080/1979, Anexo II,
item 1.3.4, quanto ao contato com doentes e materiais infectocontagiantes, (xii)
posteriormente, com a revogação do Decreto 83.080/1979 pelo Decreto 3.048/1999, passou a
constar no Anexo IV deste decreto, o item 3.0.1, (xiii) em qualquer que fosse o período
laborado, sempre permaneceu exposta aos agentes insalutíferos decorrente principalmente do
contato com pessoas idosas em área críticas e semicríticas de asilo, inclusive com materiais
contaminados, estando devidamente enquadrada na legislação como atividade especial, (xiv)
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ainda no PPP (campo 15.6 e 15.7), verifica-se ainda a ineficácia da utilização dos
equipamentos de proteção coletiva e individual quanto ao agente biológico, eis que se trata de
exposição a microrganismos, tais como vírus, bactérias, parasitas, fungos e perfurocortantes,
(xv) a empresa empregadora declarou também que não houve nenhuma alteração no ambiente
de trabalho e na forma de operação da instituição durante todo o período laborado,
subsidiando portanto as informações prestadas no documento técnico, e (xvi) detinha contato
permanente com pessoas portadoras de doenças infeccontagiosas, diante do trabalho em área
insalubre,

Contrarrazões de Evento 36.

VOTO

 A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do
Decreto 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto 53.831/1964 e anexo II do Decreto
83.080/1979).

 O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Antes da Lei 9.032/1995 era inexigível a comprovação da efetiva exposição a
agentes nocivos; o reconhecimento do tempo de serviço especial era possível apenas em face
do enquadramento na categoria profissional do trabalhador ou em face de sua sujeição a
agentes nocivos, o que poderia ser provado por qualquer meio, à exceção do trabalho exposto
a ruído e calor, com relação ao qual sempre se exigiu medição técnica.

A partir da vigência da Lei 9.032/1995, ou seja, a partir de 29/4/1995, tornou-se
inviável o enquadramento por categoria profissional. Desde então, houve a necessidade de
comprovação da sujeição a agentes nocivos, por qualquer meio de prova, até o início da
vigência do Decreto 2.172/1997. Com a superveniência do decreto, em 5/3/1997, a prova
deve ser feita por meio do formulário previsto em regulamento, o qual terá de ter lastro em
laudo técnico.
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 Cabe acrescentar que, a partir de 3/12/1998, passou a viger nova redação do §
1º do art. 58 da Lei 8.213/1991 (dada pela Lei 9.732/1998), que passou a referir à
comprovação da exposição a agentes nocivos “... nos termos da legislação trabalhista”. Por
conseguinte, desde então (3/12/1998, a exposição deverá ser apurada quantitativamente, nos
casos em que a legislação trabalhista assim dispõe (anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15); ou
deverá ser apurada qualitativamente, também seguindo o disposto na legislação trabalhista
(anexos 6, 13 e 14 da NR-15). É o que decorre do art. 278 da IN 77/2015 do INSS e dos arts.
64, § 2º, e 68, § 2º, do Decreto  3.048/1999.

 De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-
se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes
ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de
laboratório.  Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964
considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência
médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”.

 Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 4.882/2003,
por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão “micro-
organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques);  contato com lixo urbano (coleta e
industrialização).

A sentença não reconheceu o exercício de trabalho especial  de 01/02/1992 a
15/12/2017, por exposição a agentes biológicos. 

Para demonstrar o exercício de atividade especial, a autora apresentou, no
Evento 1 (PPP6), o PPP expedido pelo Asilo de Velhos Jesus Nazareno, em 15/12/2017,
demonstrando que, no período impugnado, ela trabalhou como FAXINEIRA, com exposição
a vírus, bactérias, parasitas e fungos. Consta que não houve o uso de EPI eficaz.

Consta, no documento, que a atividade de faxineira consistia em "desempenhar
sua função varrendo, passando pano, recolhendo o lixo, cuidando da limpeza interna e
externa do asilo, limpeza de áreas críticas e semicríticas do asilo".

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 12



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 83/472

5002151-46.2018.4.02.5005 500000381853 .V18 JES10515© JES10515

Como se observa, a autora, no exercício da atividade de faxineira, esteve
exposta a vírus, fungos, bactérias, parasitas etc., mas não há prova de que esteve em contato,
ao menos eventual, a doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados. Isso porque a atividade principal da autora era de limpar as dependências do
asilo, varrendo, recolhendo lixo, passando pano, cuidando da limpeza interna e externa do
local. 

Não há como presumir que as àreas críticas citadas, no documento, seriam, por
exemplo, enfermarias ou outros setores com a presença de materiais contaminados por
doenças infectocontagiosas. Caberia à autora trazer, aos autos, o laudo técnico que serviou de
base para a expedição do PPP, providência da qual não se desincumbiu no momento
oportuno. 

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência. 

Voto por conhecer o recurso da autra e, no mérito, negar-lhe provimento. Custas
e honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante a AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381853v18 e do código CRC 9b388d5c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0007569-90.2017.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO BATISTA FIGUEREDO RANGEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o réu a proceder à
revisão do benefício da parte autora, computando o período de 11/7/2005 a 18/2/2010 como
laborado em atividade especial e revisando o tempo de contribuição para 36 anos, 00 meses e
18 dias, devendo, por conseguinte, revisar, também, a renda mensal inicial do benefício
(RMI), retroagindo a DIB para a data do primeiro requerimento administrativo (19/6/2013),
com o pagamento de eventuais valores atrasados, observada a prescrição quinquenal. 

Em suas razões recursais (Evento 28), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a sentença não reconheceu como especiais os períodos de 1/10/1981 a 28/2/1986, 9/4/1991
a 17/10/1995, 14/5/1998 a 8/10/2002 e 2/1/2004 a 18/1/2005 por não apresentarem exposição
ao agente ruído de forma habitual e permanente, bem como por não haver indicação de quem
teria assinado o PPP em alguns dos intervalos, (ii) sempre exerceu a atividade de eletricista e
esteve exposto a ruídos muito superiores ao legalmente permitido, (iii) entre 1/10/1981 e
28/2/1986, laborou na sociedade empresária Corn Products Brasil Ing. Ind., como eletricista,
estando exposto a tensão elétrica sem indicação de concentração e a ruído em intensidade de
90,2 dB, em relação ao qual não foi indicado se a exposição ocorria de forma habitual e
permanente, (iv) entre 9/4/1991 e 17/10/1995, trabalhou na empresa DISA como eletricista,
sem indicação de exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, mas com exposição a ruído
de 102,5 dB (A), embora não tenha sido informado que a exposição ocorria de forma habitual
e permanente, (v) a descrição das atividades que consta nos PPPs permitem concluir que a
exposição a ruído ocorria de forma habitual e permanente e (vi) a permanência e a
habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos exigíveis apenas para as
atividades exercidas a partir de 29/4/1995 (Lei 9.032/1995).

Contrarrazões do INSS (Evento 40).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
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(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)
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É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
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INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);
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(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
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técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.
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Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

No caso, a parte autora, em seu recurso, menciona que a sentença não
reconheceu a especialidade nos períodos de 1/10/1981 a 28/2/1986, 9/4/1991 a 17/10/1995,
14/5/1998 a 8/10/2002 e 2/1/2004 a 18/1/2005. Contudo, há impugnação específica apenas
aos intervalos de 1/10/1981 a 28/2/1986 e 9/4/1991 a 17/10/1995, que passarão a ser
analisados.

Quanto ao intervalo de 1/10/1981 a 28/2/1986, percebe-se que o autor trabalhou
como eletricista na sociedade empresária Corn Products Brasil Ing. Ind. Consta, no PPP
(Evento 1, OUT34, p.17-19), que esteve exposto ao agente ruído em intensidade de 90,2 dB,
o que foi aferido por meio da técnica de dosimetria (essa informação é suficiente para
demonstrar a utilização da metodologia prevista na legislação). 

O Perfil Profissiográfico não menciona se a exposição ao agente ruído ocorria
de forma permanente. Contudo, para o período anterior à publicação da Lei 9.032/1995, a
exposição deveria ocorrer de modo habitual, pelo menos, e não necessariamente permanente,
conforme já explicitado.

A descrição das atividades desempenhadas indica que o autor era responsável
por vistoriar máquinas e equipamentos, tais como: motores elétricos de bombas, talhas,
luminárias, máquinas elétricas manuais, montagem de painéis etc.; executar serviços de
conserto e manutenção de máquinas e equipamentos, fazendo os reparos necessários nas
partes elétricas ou instalações; executar medições de corrente elétrica, tensão, resistência de
aterramento elétrico e medições de potência e continuidade.

Percebe-se que grande parte das tarefas do autor estava associada à vistoria de
máquinas e equipamentos industriais, sendo possível inferir que a exposição ao ruído
proveniente desses equipamentos, utilizados na fabricação de gêneros alimentícios, ocorria de
forma habitual, ao menos.                                       
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Portanto, deve ser considerada a especialidade no interstício de 1/10/1981 a
28/2/1986.

Da mesma forma, no período de 9/4/1991 e 17/10/1995 a parte autora laborou
como eletricista na sociedade empresária DISA - Destilarias Itaúnas S/A, com exposição ao
agente ruído em intensidade de 102,5 dB, o que foi verificado com o uso
de decibelímetro (essa informação é suficiente para demonstrar a utilização da metodologia
prevista na legislação). 

O PPP (Evento 1, OUT23, p.7-9) não informa se a exposição ao agente nocivo
ocorria de forma permanente. Na descrição das atividades, constam atribuições como:
executar manutenção preventiva e corretiva de máquinas, circuitos elétricos, fusíveis,
motores, painéis de controle, ventiladores e outros; ajustar, reparar ou substituir peças ou
conjuntos, testando e efetuando as regulagens convenientes. 

Embora o autor também realizasse tarefas simples como a manutenção de
ventiladores, nota-se que mantinha contato com o maquinário da destilaria, atuando de
maneira preventiva e corretiva. Desse modo, infere-se que seu contato com os equipamentos
industriais, fontes do agente ruído, ocorria de forma habitual, pelo menos.

Assim, o caráter especial da atividade deve ser reconhecido até a publicação da
Lei 9.032, em 28/4/1995, a partir de quando se passou a exigir o contato permanente com o
agente nocivo.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar a averbação dos períodos de 1/10/1981 a 28/2/1986 e 9/4/1991 a 28/4/1995
como especiais, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação em
custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000414420v27 e do código CRC d612dae5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5002082-14.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDIVO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especial apenas o
período de 1/11/1994 a 27/4/1995. 

Em suas razões de Evento 17, alega, em síntese, que (i) com relação ao período
de 29/04/1995 a 15/03/1998, apresentou PPP a fim de comprovar os fatores de risco a que
esteve exposto, inclusive, o fator radiação não ionizante, (ii) em relação a esse fator de risco,
há caracterização como condição especial de trabalho pelo fato da legislação previdenciária
caracterizar tal agente como nocivo, estando descrito no Anexo 07 da NR 15, art. 68, Anexo
IV do Decreto 3.048/1999 e Portaria Interministerial MTE/MS/MPS nº 9, de 07 de outubro de
2014 (DOU 08/10/2014), que traz a lista nacional de agentes cancerígenos para humanos
(“Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos”), estando o fator de risco
“radiação não ionizante” classificado como tal, sendo que as radiações não ionizantes podem
causar prejuízo “à saúde ou à integridade física, permitindo a concessão da aposentadoria
especial, não só pela NR 15, como também pela Súmula 198 do extinto TFR, (iii)  a TNU,
por meio do processo nº 5000416-66.2013.4.04.7213/SC, consolidou o entendimento que o
agente nocivo “radiação não ionizante” enseja em aposentadoria especial, quando
devidamente comprovada mediante prova técnica (PPP), (iv) quanto à alegação de que não
consta do PPP a informação que a exposição era de forma permanente, a descrição das
atividades revela que a função demandava sua exposição à radiação solar, (v)  a avaliação dos
agentes biológicos é qualitativa em qualquer período, uma vez que não existe “acúmulo” da
exposição prejudicando a saúde e sim uma chance de contaminação, estando presente em
qualquer local em que há galerias de esgoto, (vi) no que tange ao enquadramento nos
conceitos de habitualidade e permanência, não é o tempo de exposição, mas sim o risco de
exposição. bastando o contato de forma eventual para que haja risco de contração de doenças,
(vii) conforme descrição das atividades, nota-se que realizava “o desentupimento e limpeza
de manilhas e galerias adentrando seu interior”, (viii) faz jus ao reconhecimento de tempo
especial de 01/08/2005 a 31/12/2010, pois realizava limpeza de  municipal, recolhimento de
lixo de diversos setores e limpeza de banheiros, estando também exposto a micro-organismos
– vírus, fungos e bactérias, (ix) o Anexo 14 da NR 15, da Portaria 3.214/1978, relaciona as
atividades que envolvem os agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela
avaliação qualitativa, (x)  a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a lista
de atividades insalubres previstas nos anexos do RBPS não é taxativa, mas sim
exemplificativa, (xi) cabe o reconhecimento como tempo de serviço especial, quando o
segurado comprovar a exposição a agentes nocivos, ainda que não descritos nos
regulamentos, como é no presente caso, (xii) deve ser reconhecido também tempo especial
de 16/03/1998 a 10/02/2004 e 01/01/2011 a 20/10/2017, porque, em que pese a inexistência
de regulamentação referente à periculosidade nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, não se
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pode contestar que a Carta Magna prevê tratamento diferenciado para aqueles que
desempenham atividades “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física”, conforme preceitua o art. 201, § 1º, (xiii) há, no PPP, o risco referente à vigilância
patrimonial, estando exposto a situações perigosas, uma vez que realizava a segurança
patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou
privados e da incolumidade física de pessoas, (xiv) recentemente (em 22/05/2019) o Superior
Tribunal de Justiça proferiu decisão garantindo oreconhecimento da atividade especial para
vigilantes com ou sem uso de arma de fogo (petição nº 10.679/RN - 2014/0233212-2), (xv) é
desnecessário o porte de arma de fogo para comprovar a periculosidade da atividade, sendo
possível comprovar por outros meios, como, por exemplo, a descrição da atividade no PPP, e
(xvi) a sentença não analisou o exercício de tempo especial de 11/2/2004 a 31/7/2005, em que
esteve exposto a ruído em intensidade de 95,4 dB, além de radiação não ionizante e
hidrocarbonetos, conforme o PPP apresentado.

Contrarrazões do INSS de Evento 22.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.
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Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:
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(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
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NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
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evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

A sentença deixou de reconhecer o exercício de tempo especial de 28/04/1995 a
15/03/1998, de 16/03/1998 a 10/02/2004, de 11/02/2004 a 31/07/2005, de 01/08/2005 a
31/12/2010 e de 01/01/2011 a 20/10/2017.

Do período de 29/4/1995 a 15/3/1998

O autor afirma que, nesse período, esteve exposto a radição não ionizante e
agentes biológicos insalubres, de forma habitual e permanente. Para comprovar o alegado,
apresentou o PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstrando que
laborou como braçal e esteve exposto a radiação não ionizante, umidade, poeira mineral e
micro-organismos.

No que tange à exposição a poeira minerais (sílica livre), a redação atual do art.
68 do Decreto nº 3.048/1999 prevê:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV. (…) § 4º. A presença no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§
2º e 3º, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva
exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)

Já o parágrafo único do art. 284 da Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS,
dispõe:

Art. 284. (…)
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Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n°
9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no
Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo
considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma
vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes,
conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do
§ 4° do art. 68 do Decreto nº 3.048, de 1999.

Dentre os agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, constantes
do Anexo da Portaria Interministerial nº 09 (Ministérios do Trabalho e Emprego,
Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social), de 07/10/2014, encontram-se
vários agentes nocivos e, em especial, a poeira de sílica (cristalina, em forma de quartzo ou
cristobalita).

Em resumo, uma vez comprovada a exposição do segurado a um dos agentes
nocivos elencados como reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria
Interministerial nº 09, de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo
período, sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC, bem como inexigíveis a permanência na
exposição ou a mensuração quantitativa do agente nocivo. 

Sinaliza-se que não importa, para o reconhecimento da especialidade, que o
período de labor seja anterior à alteração do art. 68 do Decreto nº 3.048/1999, efetuada pelo
Decreto 8.123/2013, porquanto é certo que o trabalhador já estava exposto a agente
cancerígeno – com consequências nefastas à sua saúde – não podendo ser onerado pela
demora na evolução científico-tecnológica a respeito da matéria.

Frisa-se que a redação do art. 68, § 4º, do Decreto nº 3.048/99 dada pelo
Decreto nº 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele
anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa;
e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção
Individual).

No mais, quanto à habitualidade/permanência da exposição, nota-se que o autor
desenvolvia  atividades  "em alvenaria como entijolamento de paredes, calçamento com
blocos e paralelepípedos, desentupimento e limpeza de manilhas e galerias, adentrando em
seu interior, realizando preparo de massas de cimento e areia",  o que enseja a sujeição
habitual e permanente à poeira de sílica.

Dessa forma, em razão à exposição à poeira mineral, o autor faz jus ao
reconhecimento de tempo especial de 29/4/1995 a 15/3/1998.

Do período de 16/03/1998 a 10/02/2004

O PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstra que
laborou como ajudante de serviço público (guarda); consta que as atividades consistiam em
prestar "guarda municipal pública como a vigilância de quadra escolar, guarda de portão
escolar, que consiste no controle de entrada e saída de alunos".

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 14

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/anexo-port-mps-mte-ms-9-2014.pdf


20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 100/472

5002082-14.2018.4.02.5005 500000351333 .V81 JES10515© JES10515

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.
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Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, o autor laborava como guarda para a municipalidade, prestando
serviços em escolas, não se presumindo a periculosidade da atividade desenvolvida no
período impugnado. 
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Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/10/2019, os
Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como representativos da
controvérsia repetitiva descrita no Tema 1031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade
de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei
9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Acrescenta-se
que foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art.
1.037, II, do CPC).

Não obstante, no caso em exame, não há  que se falar em suspensão do feito,
nos termos da decisão do STJ, pois não se vislumbra periculosidade na atividade
desenvolvida pelo autor, mesmo sem uso de arma de fogo.

Do período de 11/02/2004 a 31/07/2005

O PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstra que
laborou como ajudante de serviço público, estando exposto a radiação não ionizante, ruído
em intensidade de 95,4 dB, poeira mineral e hidrocarbonetos e outros compostos de
carbono. Consta que as atividades consistiam na "realização de preparo de emulsão asfáltica,
retirada dessa emulsão da caçamba, realização de limpeza interna, retirada de dejetos,
limpeza de trincheiras e bocas de lobo".

Como se observa, houve exposição a poeira mineral de forma habitual e
permanente (em razão das atividades desenvolvidas); assim, como já exposto, a análise, nesse
caso, é qualitativa, fazendo o autor jus ao reconhecimento de tempo especial de 11/02/2004 a
31/07/2005. Além disso, esteve exposto também a ruído em intensidade acima do limite
permitido em lei.

Do período de 01/08/2005 a 31/12/2010

O PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstra que
laborou como ajudante de serviço público, estando exposto a  vírus, fungos e bactérias e
produtos domissanitários. Consta que as atividades consistiam na "realização de limpeza de
escola municipal, recolhimento de lixo dos diversos setores, limpeza de banheiros".

Os quadros anexos dos Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 não previam o
lixo como agente agressivo à saúde. A coleta de lixo está prevista no Decreto 2.172/1997,
alínea g do item 3.0.1 do Anexo IV. A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de
que não há óbice para que seja utilizado o enquadramento do Decreto 2.172/1997 ou do
Decreto 3.048/1999 para as atividades exercidas antes de sua vigência, pois a alteração
legislativa atua em favor do segurado, prevendo norma especial para aquele que labora na
coleta e industrialização de lixo.

Assim, as atividades de coleta, industrialização do lixo e trabalhados em
galerias, fossas e tanques de esgoto podem ser enquadradas no código 3.0.1 do Anexo IV do
Decerto 3.048/1999, mesmo que exercidas em períodos anteriores, desde que exista
exposição a micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas. Na
verdade, a lista de atividades não é taxativa, mas exemplificativa, de modo que diversos
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elementos probatórios podem concluir pela existência da insalubridade, ainda que a atividade
não esteja elencada como tal (TRF 4° Região, 2000.04.01.052061-2, DJ 30/10/2002; TRF 2ª
Região, 2000.02.01.020780-2, DJ 8/12/2004).

No caso dos autos, o autor laborou em escolas, fazendo a limpeza geral das
unidades escolares, não se enquadrando tal atividade no código 3.0.1 do Anexo IV do
Decreto 3.048/1999.

Assim, não há como reconhecer tempo especial de 01/08/2005 a 31/12/2010.

Do período de 01/01/2011 a 20/10/2017

O PPP, expedido pelo município de Colatina/ES (Evento 17), demonstra que o
autor laborou como ajudante de serviço público; consta que as atividades consistiam na
"realização de segurança patrimonial pública da Secretaria, guarda e segurança do setor".

Como se observa, conforme já exposto, não se verifica a periculosidade da
atividade capaz de transformar o período em especial, não havendo como reconhecer a
especialidade de 01/01/2011 a 20/10/2017.

Também não há que se falar em suspensão  do feito, em razão da decisão do STJ
no representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1.031), nos termos já expostos.

Do tempo contributivo

Considerando que, neste voto, estão sendo reconhecidos apenas os períodos
de 29/4/1995 a 15/3/1998 e 11/02/2004 a 31/07/2005 como tempo especial e que, na DER
(16/8/2016), foram apurados 26 anos, 4 meses e 13 dias de contribuição à Previdência
Social,  não resta dúvida de que não houve o cumprimento da carência de 35 anos no
requerimento, mesmo somando-se o acréscimo relativo ao período reconhecido na sentença
(01/11/1994 a 27/04/1995). 

Quanto ao pedido de reafirmação da DER, não obstante o fato de a questão
sobre a possibilidade de inclusão do tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
para fins de concessão de benefício aposentadoria ainda estar pendente de apreciação pelo
STJ (Tema 995: sob o rito dos recursos repetitivos), esta TR/ES já firmou o entendimento de
que é possível a reafirmação da DER prevista pela IN n. 77/2015 do INSS (redação mantida
pela subsequente IN n. 85, de 18/2/2016), também em sede judicial, nas hipóteses em que o
segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício após o ajuizamento da
ação.

Com efeito, o microssistema dos Juizados Especiais Federais prima pelos
princípios da celeridade e da economia processual, havendo previsão legal para a concessão
do melhor benefício pela própria autarquia previdenciária. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial  provimento
para reconhecer o exercício de tempo especial nos períodos de 29/4/1995 a 15/3/1998
e 11/02/2004 a 31/07/2005, para fins de conversão em tempo comum, devendo a autarquia
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conceder o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais na
data em que o autor reuniu a carência do benefício, se anterior à prolação deste voto, com a
reafirmação da DER. Para a atualização de eventuais parcelas, determino a aplicação de juros
de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, ante o provimento do recurso. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000351333v81 e do código CRC 69cdc329.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:6:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000783-65.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADILSON SCARDUA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, que objetiva o reconhecimento de exercício de
atividade especial. 

Em suas razões recursais (Evento 16), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) laborou como açogueiro, entrando e saindo na câmara fria por dezenas de vezes ao dia,
manuseando carne, víceras e estando em contato com sangue, (ii)  diariamente tinha contato
com o agente frio, abaixo de 12 graus, como ficou provado nos PPPs juntados,  e (iii) cabe ao
servidor do INSS solicitar provas técnicas de perícia. 

Contrarrazões de Evento 22.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
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profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)
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Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
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de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.
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(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

O autor ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento de exercício de atividade
especial e pela concessão de aposentadoria, sob a alegação de que teria laborado por mais de
28 anos em atividade insalubre.

Para demonstrar os alegados tempos especiais, o autor apresentou os seguintes
PPPs:

(i) PPP expedido pela empresa Ribeiro Cereais Ltda. demonstrando que laborou
como açogueiro no período de 2/1/1989 a 1/8/1995 e 1/2/1996 a 9/12/1999, quando esteve
exposto a ruído em intensidade de 80 a 82 dB (dosimetria), umidade (avaliação qualitativa),
frio (temperatura inferior a 12 ºC) e produtos domissanitários, sendo que as atividades
consistiam em "executar serviços de antencimento no açougue (acondicionamento,
resfriamento, desossa, fatiamento, preparação, pesagem, embalamento etc.", não fazendo o
uso de EPI eficaz (consta, no documento, o profissional habilitado que realizou a monitoração
ambiental);

(ii) PPP expedido pelo Supermercado Romano Ltda. demonstrando que laborou
como açogueiro, no período de 1/8/2000 a 14/8/2006, quando esteve exposto a frio
(avaliação qualitativa), umidade (avaliação qualitativa) e produtos alcalinos de limpeza
(avaliação qualitativa), sendo que as atividades consistiam em "realizar atendimento ao
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cliente no açougue do supermercado, fazendo desossa, limpeza e separação de peças de
carnes", fazendo o uso de EPI eficaz (consta, no documento, o profissional habilitado que
realizou a monitoração ambiental);

(ii) PPP expedido pela empresa Santa Bárbara Comércio de Cereais Ltda.
demonstrando que laborou como açougueiro de 14/5/2008 a 13/4/2016, quando esteve
exposto a ruído em intensidade de 70,7 dB, umidade (análise qualitativa) e frio (câmeras
frigorífecas com temperatura inferior a 12 ºC) e produtos domissanitários, sendo que as
atividades consistiam em "executar serviços de atendimento de açougue (acondicionamento,
resfriamento, desossa, fatiamento, preparação, pesagem, embalamento etc.", não fazendo o
uso de EPI eficaz (consta, no documento, o profissional habilitado que realizou a monitoração
ambiental).

Dos períodos de 2/1/1989 a 1/8/1995 e 1/2/1996 a 9/12/1999

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90
decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85
decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No caso, o PPP demonstra que o autor esteve exposto a ruído em intensidade de
80 a 82 dB (média: 81 dB), ou seja, acima do limite permitido em lei, sendo a apuração do
agente por meio de dosimetria, o que é suficiente para revelar a utilização da metodologia
prevista na legislação. Assim, deve ser reconhecida a especialidade em razão de exposição a
ruído nos períodos de 2/1/1989 a 1/8/1995 e 1/2/1996 a 9/12/1999.
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Até 28/4/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria
profissional ou por sujeição a agentes nocivos, de modo que, pelo código 1.1.2 do Anexo do
Decreto 53.831/1964, prevê o agente agressivo FRIO como gerador de insalubridade para a
realização de "operações em locais com temperatura  excessivamente baixa, capaz de ser
nociva à saúde e proveniente de fontes artificiais", exemplificando os "trabalhador na
indústria do frio - operadores de câmaras frigoríficas e outros". 

Assim, como o PPP demonstra que o autor laborava em câmaras frigoríficas,
deve ser reconhecida a especialidade, em razão desse agente insalubre, até 28/4/1995, por
simples enquadramento (presunção). Registre que até essa data não havia a obrigatoriedade
de exposição habitual e permanente. 

Quanto ao período posterior a 28/4/1995, o documento registra temperatura
inferior a 12 ºC, sem a utilização de EPI eficaz.

Não havendo mais a previsão do frio e da umidade como agentes nocivos nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o reconhecimento da especialidade das atividades
desempenhadas pelo autor deve ter por base a previsão da Súmula 198 do TFR (Atendidos os
demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a
atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em
Regulamento).

A  NR15 – Anexo 9, do INSS, prevê a insalubridade das atividades ou
operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem
condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada.

No que diz respeito à continuidade e à permanência, em relação ao agente físico
frio, não se vislumbra tal situação, pois a  entrada e saída do empregado da câmara fria
durante a jornada de trabalho não configura a permanência do segurado na câmara frigorífica.
Além disso, a descrição das atividades desenvolvidas demonstra que o autor realizava
diversas outras atividades fora da câmara fria, como atender clientes, fazer desossa, limpeza e
separação de peças de carnes. 

Dessa forma, não deve ser reconhecida a especialidade em razão de exposição a
frio em temperatura abaixo de 12 ºC no período posterior a 29/4/1995.

Quanto à exposição ao agente nocivo umidade, deve-se ressaltar que,  não
obstante o fato de que, a partir de 5/3/1997, não há previsão de umidade como agente nocivo
no Decreto 2.172/1997 e no Decreto 3.048/1999, o reconhecimento da especialidade das
atividades desempenhadas sob sua exposição deve ter por base a previsão da Súmula n. 198
do TFR e do Anexo 10 (atividades ou operações executada em locais alagados ou
encharcados) da Norma Regulamentadora 15, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

O PPP apresentado aponta a exposição ao agente umidade. Porém, o Anexo 10
da NR-15 dispõe que "as atividades ou operações executadas em locais alagados ou
encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores,
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serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de
trabalho". Assim, de fato, não existe limite de tolerância previsto na NR-15 (não há
medição), sendo a caracterização da nocividade por avaliação qualitativa. 

Por outro lado, a atividade desenvolvida pelo autor (açogueiro) e o local em que
desenvolvia o labor (supermercado) não sinalizam a existência de operações executadas em
locais alagados ou encharcados.

Nesses termos, não há como reconhecer a especialiade em razão de exposição a
umidade. 

Do período 1/8/2000 a 14/8/2006

Não há como reconhecer a especialidade nesse período, pois o PPP aponta,
genericamente, a exposição a frio e a produtos alcalinos de limpeza, sem especificicar, no
primeiro caso, a temperatura e, no segundo, os agentes químicos contidos em tais produtos.
Quanto à umidade, conforme bem exposto no item anterior, não se vislumbra a hipótese de
laborar em local alagado ou encharcado. Além disso, consta o uso de EPI eficaz.

Do período de 14/5/2008 a 13/4/2016

O PPP registra a exposição a frio (câmeras frigoríficas com temperatura
inferior a 12 ºC), porém, assim como já exposto na fundamentação acima, não faz o autor jus
ao reconhecimento de atividade especial. 

Tendo em vista que o autor não preencheu a carência para concessão de
aposentadoria especial, resta saber se ele reuniu tempo suficiente para obter aposentadoria por
tempo de contribuição:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
02/01/1989 01/08/1995                   2.403            1,40             3.364      9     2   18
01/02/1996 09/12/1999                   1.408            1,40             1.971      5     4   24
14/05/2008 13/04/2016                   2.892            1,00             2.892      7   11     3
16/01/1985 30/07/1987                     926            1,00                926      2     6   14
01/08/2000 14/08/2006                   2.205            1,00             2.205      6    -    15
02/05/2007 04/09/2007                     126            1,00                126     -      4     4
02/01/2008 14/03/2008                       73            1,00                  73     -      2   12
19/03/2008 12/05/2008                       55            1,00                  55     -      1   25
01/11/2016 04/04/2017                     155            1,00                155     -      5     3

         
 Total:           11.767    32     2   26

         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X     
  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
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Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:             1.733      4     8   30
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 71,59%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 71,33%     

         

Como se observa, o autor não faz jus ao recebimento de aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais desde a DER em 4/4/2017. 

Considerando que o autor não requereu, subsidiariamente, na inicial, a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos proporcionais, não há
que se falar em deferimento desse benefício.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento apenas
para reconhecer o exercício de tempo especial de 2/1/1989 a 1/8/1995 e 1/2/1996 a
9/12/1999.  Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do
recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388906v53 e do código CRC 52afb5ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:6:0
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 15



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 114/472

5001435-91.2019.4.02.5002 500000412010 .V23 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5001435-91.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA RITA PONTES ARAUJO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de aposentadoria especial
desde 19/1/2016.

Em suas razões recursais (Evento 19), alega, em síntese,  que (i) de 29/04/1995
a 26/08/2004 e de 26/06/2006 a 19/01/2016, não houve a exposição a agentes biológicos
durante a jornada de trabalho, uma vez que os PPPs demonstram que havia o uso de EPI e
EPC eficazes, (ii) a sentença deverá ser reformada, pois a eficácia dos equipamentos de
proteção, tanto individuais quanto coletivos, neutralizavam a exposição da autora aos agentes
infecciosos em geral, nos períodos acima questionados, até 19/01/2016, e (iii) com relação à
atualização das parcelas pretéritas do benefício, deve ser aplicada a Lei nº 11.960
(29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR +
0,5% ao mês).

Contrarrazões (Evento 25).

Petição da autora de Evento 28 requerendo a desistência da ação e a manutenção
da aposentadoria por tempo de contribuição, por ser mais benéfica.

Decisão de Evento 38 indeferindo o pedido de desistência e determinando o
pagamento da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 175161488-0).

VOTO

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 16



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 115/472

5001435-91.2019.4.02.5002 500000412010 .V23 JES10515© JES10515

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

No caso, o PPP expedido pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de
Itapemirim, relativo ao período de 29/4/1995 a 26/8/2004,  em que a autora laborou como
antendente de enfermagem e instrumentadora cirúrgica, demonstra que houve a
exposição a vírus, bactérias e agentes infecciosos em geral (contato habitual/permanente
com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e materias contaminados, conforme
a descrição das atividades). Consta o uso de EPI eficaz. 

Por sua vez, o PPP expedido pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de
Itapemirim, relativo ao período de 26/06/2006 a 19/01/2016,  em que a autora laborou como
auxiliar/técnica de enfermagem, demonstra que também houve exposição a vírus,
bactérias e agentes infecciosos em geral (contato habitual/permanente com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas e materias contaminados, conforme a descrição das
atividades). Consta o uso de EPI eficaz. 

Quanto ao uso de EPI na função de enfermagem em ambiente hospitalar, a
jurisprudência apresenta o entendimento de que, constatado o contato habitual com agentes
nocivos biológicos, deve ser reconhecida a atividade como especial, dada a sua natureza
qualitativa, e o fato de o labor ser realizado em ambiente hospitalar já é suficiente para
caracterização como tempo de serviço especial. Nesse sentido:
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA
PROFISSIONAL.ENFERMEIROS.AGENTES BIOLÓGICOS RECONHECIMENTO.
TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM
APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS. ADEQUAÇÃO DE
OFÍCIO. 1. Comprovado o enquadramento por categoria profissional ou a exposição do
segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie,
possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por eleexercida. 2. Em se tratando
de agentes biológicos, o enquadramento decorre do fato do labor ter sido prestado em
ambiente hospitalar, onde é notória a presença de germes infecciosos ou parasitários
humanos-animais e onde orisco de contágio é inerente às atividades prestadas, sendo
desnecessário queo contato se dê de forma permanente, já que o risco de acidente independe
do tempo de exposição, da utilização ou não de EPI ou de menção, em laudo pericial, à
neutralização de seus efeitos nocivos. 3. Tem direito à transformação da aposentadoria por
tempo de contribuição em aposentadoria especial osegurado que possui 25 anos de tempo de
serviço especial, a contar da datado requerimento administrativo, observada a prescrição
quinquenal. 4. Não incide a Lei nº 11.960/2009 (correção monetária equivalente à poupança)
porque declarada inconstitucional (ADIs 4.357 e 4.425/STF), com efeitos erga omnes e ex
tunc.

(TRF-4 - APELREEX: 50662824020114047100 RS 5066282-40.2011.404.7100, Relator:
PAULO PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2013, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: D.E. 19/12/2013) 

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença.

Não obstante, a autora requereu a manutenção da aposentadoria por tempo de
contribuição, renunciando à aposentadoria especial determinada na sentença, sob a alegação
de que esta última seria menos benéfica, e este Juízo, na decisão de Evento 38, reconheceu o
direito ao melhor benefício, conforme fundamentos a seguir transcritos:

(...) No que tange ao direito ao melhor benefício, encontra-se pacificada, na jurisprudência, a
faculdade garantida ao segurado de optar pelo benefício mais vantajoso, ou seja, a
possibilidade de escolha entre o benefício administrativo e o judicial. Sobre essa questão,
cumpre registrar os julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1º, DO CPC).
BENEFÍCIO JUDICIAL X BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. OPÇÃO MAIS VANTAJOSA.
RENÚNCIA AS PRESTAÇÕES ATRASADAS DO BENEFICIO JUDICIAL. 1. O agravo
previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão
colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão
monocrática proferida, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. Encontra-se
pacificado o entendimento de que é facultado ao segurado fazer a opção pelo benefício que lhe
seja mais vantajoso. Todavia, a opção pelo benefício administrativo, em detrimento do
benefício judicial, implica a renúncia das prestações vencidas do benefício concedido
judicialmente, uma vez que é vedado ao segurado retirar dos dois benefícios o que melhor lhe
aprouver. 3. Agravo legal do INSS provido.  (TRF3, 9ª Turma, AI nº 0005591-
35.2011.403.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 14/11/2011, DJU 24/11/2011).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1º, DO CPC).
BENEFÍCIO JUDICIAL X BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. OPÇÃO MAIS VANTAJOSA.
RENÚNCIA AS PRESTAÇÕES ATRASADAS DO BENEFICIO JUDICIAL. 1. O agravo
previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão
colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão
monocrática proferida, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. Encontra-se

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 16

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73


20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 117/472

5001435-91.2019.4.02.5002 500000412010 .V23 JES10515© JES10515

pacificado o entendimento de que é facultado ao segurado fazer a opção pelo benefício que lhe
seja mais vantajoso. Todavia, a opção pelo benefício administrativo, em detrimento do
benefício judicial, implica a renúncia das prestações vencidas do benefício concedido
judicialmente, uma vez que é vedado ao segurado retirar dos dois benefícios o que melhor lhe
aprouver. 3. Agravo legal do INSS que se dá provimento e agravo legal do autor desprovido.
(TRF3, 9ª Turma, AI nº 2011.03.00.009398-8, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 27/06/2011, DJU
06/07/2011)

Assim, verifica-se que deveria ter sido dado à autora o direito de escolha para que pudesse
optar pela execução ou não da sentença.

Ante o exposto, determino a intimação do INSS para que mantenha o benefício da autora
(aposentadoria por tempo de contribuição, NB 175161488-0), devendo reativá-lo
imediatamente (no prazo máximo de 10 dias), com efeitos financeiros desde 1/8/2019 (Evento
24), não havendo que se falar em pagamento da aposentadoria especial determinada na
sentença a título de tutela provisória de urgência (NB 191758828-0), cabendo à autarquia
promover as devidas compensações.  (...)

Assim sendo, o afastamento ou não da especialidade reconhecida na sentença
não alteraria a decisão de Evento 38.

Voto por conhecer o recurso do INSS  e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, tendo em vista que a autora renunciou
ao benefício concedido na sentença em sede recursal. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000412010v23 e do código CRC 4e0acd42.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:6:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5016837-55.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELSO LUIS RAMOS SAMPAIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 14/2/1997 a 6/2/1998, 10/2/1998 a 20/6/2004, 5/9/2001 a 16/2/2002, 6/1/2001 a
26/1/2005, 6/2/2010 a 1º/8/2011, 16/12/2010 a 31/10/2013, 1º/8/2005 a
1º/9/2005, 13/10/2008 a 23/6/2017, 1º/10/1998 a 15/3/2000, 10/3/2005 a 7/11/2005, 4/5/2009
a 1º/6/2009, 22/2/2010 a 20/5/2011, 23/5/2011 a 2/1/2012, 3/1/2012 a 1º/7/2012, 1º/7/2012 a
12/3/2013, 13/3/2013 a 1º/4/2017, 1º/4/1997 a 27/11/1997 e 3/11/2011 a 29/2/2012  e
determinando  a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional
em  aposentadoria integral, com efeitos retroativos a 15/1/2018.

Em suas razões recursais (Evento 13), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a perícia médica da sutarquia reconheceu os períodos de 29/05/1992 a 29/11/1992,
20/04/1998 a 03/08/1998 e de 01/01/2015 a 23/06/2017 como trabalhados em atividade
especial e, quanto aos demais períodos alegados na inicial e acolhidos na sentença não cabe o
enquadramento, (ii) nos PPPs, constam o uso de equipamento de proteção individual - EPI,
portanto não há direito ao enquadramento pretendido, não se caracterizando atividade
especial nos períodos vertentes, (iii) o código 1.3.2 do Decreto nº 53.831/1964 e 1.3.4 e 2.1.3
do Decreto nº 83.080/1979, tratam das atividades de médico, médicos-laboratoristas, técnicos
de laboratório, dentistas e enfermeiros, (iv) não é possível o enquadramento por categoria
profissional por analogia, não bastando  a mera anotação na CTPS, (v) é necessário que se
comprove que o segurado estava efetivamente exposto aos agentes nocivos descritos no
código 1.3.0 do Anexo I, (vi) não obstante a legislação não exigisse laudo técnico para o
reconhecimento da atividade especial, mostra-se necessário comprovar que a exposição aos
agentes nocivos se dava de forma habitual e permanente, (vii) no caso, não ficou comprovado
que o trabalho do autor nos períodos em questão foram desenvolvidos em setores de
isolamento de doenças infectocontagiosas dos hospitais ou ambulatórios, conforme
estabelecem os Decretos 53.831/1964, 2.121/1997 e 3.048/1999, e (viii) caso não acolhida a
pretensão precitada, deve ser aplicada a Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos
critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até que seja decidido
em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal a modulação dos efeitos do acórdão proferido
no RE 870.947.

Contrarrazões de Evento 17.

VOTO
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A profissão de médico deve ser considerada atividade especial, por
enquadramento de categoria profissional (código 2.1.3 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e
código 2.1.3 do Anexo do Decreto 83.080/1979), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida
até a Lei 9.032/1995. 

Quanto ao período posterior a 28/4/1995, de acordo com o código 1.3.4 do
Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se
desenvolve em contato permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes, tal como
ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4
do quadro anexo do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou
parasitários humanos”, em “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou
materiais infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras
atividades afins”.

Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 
4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão
“micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: (i) contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; (ii) contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias e tanques); e (iv) contato com lixo urbano
(coleta e industrialização).

No caso, a sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 14/2/1997 a
6/2/1998, 10/2/1998 a 20/6/2004, 5/9/2001 a 16/2/2002, 6/1/2001 a 26/1/2005, 6/2/2010 a
1º/8/2011, 16/12/2010 a 31/10/2013, 1º/8/2005 a 1º/9/2005, 13/10/2008 a
23/6/2017, 1º/10/1998 a 15/3/2000, 10/3/2005 a 7/11/2005, 4/5/2009 a 1º/6/2009, 22/2/2010 a
20/5/2011, 23/5/2011 a 2/1/2012, 3/1/2012 a 1º/7/2012, 1º/7/2012 a 12/3/2013, 13/3/2013 a
1º/4/2017, 1º/4/1997 a 27/11/1997 e 3/11/2011 a 29/2/2012.

Para o período de 14/2/1997 a 6/2/1998, 10/2/1998 a 20/6/2004, 5/9/2001 a
16/2/2002, o autor apresentou o PPP, expedido pelo município de Mogi Mirim, demonstrando
que exerceu a atividade de médico-socorrista e esteve em contato com pacientes (vírus) e que
não fez uso de EPI eficaz. 
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Para o período de 6/1/2001 a 26/1/2005, o autor apresentou o PPP, expedido
pelo Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, demonstrando que exerceu a atividade de
médico-plantonista e esteve em contato com vírus e bactérias e que fez uso de EPI eficaz. 

Para o período de 6/2/2010 a 1º/8/2011, o autor apresentou o PPP, expedido pela
Fundação Hospital Maternidade São Camilo, demonstrando que exerceu a atividade de
médico e esteve em contato com vírus, bactérias, protozoários e fungos e que fez uso de EPI
eficaz. 

 Para o período de 16/12/2010 a 31/10/2013, o autor apresentou o PPP,
expedido pelo município de São Mateus/ES, demonstrando que exerceu a atividade de
médico e esteve em contato com vírus, bactérias etc. e que fez uso de EPI eficaz. 

Para o período de 13/10/2008 a 23/6/2017, o autor apresentou o PPP, expedido
pelo município de Linhares/ES, demonstrando que exerceu a atividade de médico e esteve em
contato com vírus, bactérias, protozoários e fungos etc. e que não fez uso de EPI eficaz. 

Para o período de 1º/10/1998 a 15/3/2000, o autor apresentou o PPP, expedido
pelo município de Conchal, demonstrando que exerceu a atividade de médico e esteve em
contato com vírus e bactérias e que não fez uso de EPI eficaz. 

Para os períodos de 10/3/2005 a 7/11/2005, 4/5/2009 a 1º/6/2009, 22/2/2010 a
20/5/2011, 23/5/2011 a 2/1/2012, 3/1/2012 a 1º/7/2012, 1º/7/2012 a 12/3/2013 e 13/3/2013 a
1º/4/2017, o autor apresentou o PPP, expedido pelo município de Jaguaré, demonstrando que
exerceu a atividade de médico e esteve em contato com  bactérias e fungos e que fez uso de
EPI eficaz. 

Para o período de 1º/4/1997 a 27/11/1997, o autor apresentou o PPP, expedido
pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras, demonstrando que exerceu a
atividade de médico e esteve em contato com vírus, fungos, protozoários e bactérias e que
fez uso de EPI eficaz. 

Para o período de 3/11/2011 a 29/2/2012, o autor apresentou o PPP, expedido
pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá/ES, demonstrando que exerceu a
atividade de médico e esteve em contato com vírus e bactérias e que fez uso de EPI eficaz. 

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as
seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
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Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

No caso, não há dúvidas a respeito da exposição a agentes biológicos nocivos à
saúde, uma vez que o autor esteve, na função de médico, em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas de forma habitual e permanente, o que se depreende
pela leitura das atividades descritas nos PPPs. 

Ocorre que os próprios documentos apresentados sinalizam o uso de EPI eficaz
e o autor não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade dos PPPs,  não
fazendo ele jus ao reconhecimento de tempo especial de 6/1/2001 a 26/1/2005, 6/2/2010 a
1º/8/2011, 16/12/2010 a 31/10/2013, 10/3/2005 a 7/11/2005, 4/5/2009 a 1º/6/2009, 22/2/2010
a 20/5/2011, 23/5/2011 a 2/1/2012, 3/1/2012 a 1º/7/2012, 1º/7/2012 a 12/3/2013 e 13/3/2013
a 1º/4/2017, 1º/4/1997 a 27/11/1997 e 3/11/2011 a 29/2/2012.

A sentença determinou a revisão da renda mensal inicial, com a conversão da
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos proporcionais em aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais. Consta, nos autos, que, na DER, o autor
reunia 34 anos, 11 meses e 3 dias; assim, não há dúvidas de que reuniu 35 anos naquela data,
devendo ser mantida a conversão determinada na decisão recorrida. 
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Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com repercussão geral
Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no sentido de que não é necessário
aguardar a publicação de acórdão do Plenário para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou
inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou pedido da Fazenda Nacional para
sobrestar processo relativo à inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário (RE) 574706,
com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou inconstitucional a utilização do
ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do STF fixado
em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso extraordinário da União, não
usurpou competência do Supremo nem transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706.
Segundo o ministro, a jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito desta
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Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não haver transitado em julgado
não impede venha o relator da causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz
consagrada naquele julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não impede a
aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I) que autoriza aos
tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas sobre o mesmo tema. Tal situação,
segundo ele, inviabiliza o acesso à via da reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a possibilidade de
uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a submissão imediata de litígio
ao exame direto do Supremo unicamente porque a parte reclamante busca a revisão de decisão
que acredita estar incompatível com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como
sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato
reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual”,
concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar parcial provimento a ele
para afastar a especialidade nos períodos de 6/1/2001 a 26/1/2005, 6/2/2010 a
1º/8/2011, 16/12/2010 a 31/10/2013, 10/3/2005 a 7/11/2005, 4/5/2009 a 1º/6/2009, 22/2/2010
a 20/5/2011, 23/5/2011 a 2/1/2012, 3/1/2012 a 1º/7/2012, 1º/7/2012 a 12/3/2013 e 13/3/2013
a 1º/4/2017, 1º/4/1997 a 27/11/1997 e 3/11/2011 a 29/2/2012, nos termos da fundamentação,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000353231v32 e do código CRC e640e012.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000573-14.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALERIO SUBTIL DO ROSARIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 01/09/1988 a 13/03/1996, 02/01/1997 a 26/10/1999, 16/11/1999 a
13/09/2014 e 09/07/2014 a 17/12/2015 e determinando a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição desde a DER em 16/03/2016.

Em suas razões recursais (Evento 36), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) Conforme se extrai do processo administrativo juntado aos autos, em se administrativa, o
autor apresentou PPP apenas para os períodos de 01/09/1988 a 13/03/1996, 02/01/1997 a
26/10/1999 e de 09/07/2014 a 17/02/2015, (ii) com base nos PPPs apresentados, foi
reconhecido, em sede recursal, o direito ao enquadramento dos períodos de 26/06/1995 a
22/10/1996, 23/10/1996 a 26/10/1999, 09/07/2014 a 17/12/2015, (iii) o autor não apresentou
PPP para o período compreendido entre 1999 e 2014, (iv) o documento juntados aos autos foi
emitido após o requerimento administrativo, não tendo a autarquia como reconhecer a
atividade especial, em razão da total falta de documentos que comprovassem a atividade
especial no períodos, (v) uma vez reconhecida a atividade especial com base em documentos
não apresentados administrativamente, os efeitos financeiros devem retroagir à data da
citação nestes autos e não à data do requerimento administrativo, mormente diante do fato de
que o PPP foi emitido após a DER, (vi) o autor não faz jus ao reconhecimento de tempo
especial de 01/09/1988 a 13/03/1996, pois o PPP juntado aos autos somente comprova a
existência de responsável pelos registros ambientais a partir de março 1991, (vii) o  PPP deve
ser preenchido como a identificação dos responsáveis pelo registro ambiental, nos termos da
Instrução Normativa nº 77/2015, (viii) no tocante ao enquadramento, em razão do agente
calor entre 16/11/1999 a 30/04/2004, o PPP não informa o tipo de atividade, se leve,
moderada ou pesada, (ix) no que tange ao agente físico calor, inicialmente contemplado no
código 1.1.1 do anexo III do Decreto nº 53.831/1964, exige medição técnica para todos os
períodos, devendo partir de fontes artificiais (excluem-se as “intempéries”), (x) a exigência de
medição técnica para esse agente nocivo em qualquer período, à semelhança do ruído,
decorre da própria necessidade de demonstração quantitativa de que o trabalhador se
encontrava exposto a temperaturas com intensidade superior aos limites de tolerância
expressamente previstos nas regras de enquadramento, (xi) a previsão inicial de
enquadramento por exposição à temperatura superior a 28° Centígrados/Celsius, extraída da
CLT, foi, com o advento do Decreto nº 2.172/1997 (vide código 2.0.4 do Anexo IV),
substituída por uma sistemática complexa de medição, aferida por IBUTG – “Índice de Bulbo
Úmido – Termômetro de Globo”, disciplinada no Anexo 3 da NR 15, aprovada pela
Portaria/MTb nº 3.214, de 08/06/1978, o que foi mantido pelo Decreto nº 3.048/1999, (xii) no
entanto, a exposição ao agente físico calor, da forma como informada no PPP
apresentado, não enseja enquadramento no caso concreto, pois não especifica a fonte de calor
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e não esclarece o regime de trabalho a que esteve exposto o interessado (se contínuo ou
intermitente, com ou sem período de descanso e se o eventual descanso era no próprio local
de trabalho ou em outro local), não atendendo às exigências do Anexo 3 da NR 15,  (xiii)
é indispensável a especificação da fonte do calor já que, como acima exposto, somente a
exposição a altas temperaturas proveniente de fontes unicamente artificiais enseja o
enquadramento como especial, (xiv)  de acordo com a sistemática de quantificação
estabelecida pelo anexo 3 da NR 15, é necessária a informação quanto à intermitência ou
continuidade da exposição e ainda quanto à existência ou não de período de descanso,
inclusive especificando se ele ocorreu no mesmo local de trabalho ou em outro local, (xv) não
havendo tais informações no PPP e nos laudos, não cabe enquadramento por exposição a
calor, (xv)  a indicação do índice IBUTG não é suficiente para a caracterização da condição
especial da atividade, consoante já decidiu o Juízo do 3º Juizado Especial Federal de
Vitória/ES, (xvi) considerando que o PPP não informa o tipo de atividade, não se mostra
possível aferir se houve exposição acima do limite de tolerância, e (xvi) os documentos
apresentados pelo autor não comprovam o desempenho de atividade especial em razão da
exposição ao agente calor e, excluídos os períodos compreendidos entre 01/09/1988 a
28/02/1991 e 16/11/1999 a 30/04/2004, verifica-se que o autor não atinge o tempo de
contribuição mínimo para a concessão de aposentadoria especial.

Contrarrazões de Evento 41.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
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só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
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que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)
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PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

Do período de 01/09/1988 a 13/03/1996

O INSS alega que o autor não faz jus ao reconhecimento de tempo especial,
nesse período, pois o PPP juntado aos autos somente comprova a existência de responsável
pelos registros ambientais a partir de março/1991.

Todavia, o simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em
relação ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos,
tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o
empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades
exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a
veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob
pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser
responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 18



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 129/472

5000573-14.2019.4.02.5005 500000408139 .V46 JES10515© JES10515

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Do período de 16/11/1999 a 30/4/2004

O INSS argumenta também que o autor não faz jus ao reconhecimento de
atividade especial de 16/11/1999 a 30/04/2004, em razão de exposição a calor, porque o PPP
não informa o tipo de atividade, se leve, moderada ou pesada, dentre outros requisitos. 

A exposição ao calor só caracteriza atividade especial quando ultrapassa
determinado limite de tolerância, dependendo da época em que o segurado trabalhou. Para as
atividades exercidas até 5/3/1997, o quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 estabelecia como
parâmetro a temperatura de 28 °C, desde que proveniente de fontes artificiais (exclui calor
gerado por fonte natural, como o sol). Já para as atividades desempenhadas no período de
6/3/1997 a 18/11/2003, o enquadramento da atividade especial por exposição ao calor deve
seguir a regulamentação constante da NR-15.

O primeiro passo para fazer o enquadramento é identificar a temperatura do
ambiente de trabalho. De acordo com o Anexo 3 da NR-15, para determinação da temperatura
do ambiente, é utilizado o "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo" – IBUTG. Depois
de definido o índice IBUTG no local de trabalho do segurado, é preciso identificar o limite de
tolerância ao calor que se aplica ao segurado. O limite de tolerância ao calor não corresponde
a um valor fixo, como no caso do ruído. O limite de tolerância é variável, conforme as
condições específicas de trabalho de cada caso. Existem algumas variáveis embutidas e que
precisam ser esclarecidas no laudo técnico ou no PPP.

Há duas formas de aferição de limites de tolerância para exposição ao calor,
dependendo do local em que o segurado descansa:

1ª) em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio
local de prestação de serviço;

2ª) em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local.
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Se o segurado trabalha com períodos de descanso no próprio local de prestação
de serviço, a definição do limite de tolerância ao calor depende do tipo de atividade (leve,
moderada ou pesada) e do regime de trabalho (conforme intervalos de descanso estabelecidos
no Quadro 3 do Anexo 3 da NR-15). Com essas variáveis, o limite de tolerância é calculado
na forma do Quadro 1 do Anexo 3 da NR-15. Se o segurado trabalha com períodos de
descanso em outro local, o limite de tolerância é calculado exclusivamente em função da taxa
de metabolismo média ponderada para uma hora. Definida essa taxa, aplica-se o Quadro 2 do
Anexo 3 da NR-15. Trata-se, portanto, de duas metodologias autônomas e inacumuláveis para
definição do limite de tolerância.

Para as atividades exercidas a partir de 19/11/2003, o Decreto 4.882/2003, que
incluiu o § 11 no art. 68 do Decreto 3.048/1999, assim dispõe:

§ 11. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os
limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os
procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO.

Como se observa, a metodologia para calcular o IBUTG continuou sendo aquela
estabelecida no Anexo n. 3 da NR-15, mas o procedimento técnico de avaliação da exposição
ocupacional ao calor passou a ser mais detalhado pela Norma de Higiene Ocupacional - NHO
6 da Fundacentro. Nesse caso, o perito calcula o IBUTG. As taxas metabólicas não são
calculadas, elas devem ser estimadas utilizando-se os dados constantes no Quadro I. Definida
a taxa metabólica no Quadro 1, pode-se identificar no Quadro 2 o correspondente limite de
tolerância ao calor (IBUTG máximo). Se o IBUTG calculado pelo perito for superior ao
IBUTG máximo aplicável, a atividade é especial.

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU)
fixou tese sobre o reconhecimento da especialidade do trabalho prestado sob incidência de
fonte natural de calor, segundo a qual após o Decreto n° 2.172/1997 se tornou possível o
reconhecimento das condições especiais do trabalho exercido sob exposição ao calor
proveniente de fontes naturais, de forma habitual e permanente, desde que comprovada a
superação dos patamares estabelecidos no Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 15, do
Ministério do Trabalho e Emprego, calculado pelo Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de
Globo (IBUTG), de acordo com a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar
(Processo n. 0501218-13.2015.4.05.8307).

Pela leitura do PPP apresentado pelo autor, expedido pela empresa Canaã
Indústria e Comércio de Telhas Ltda. (Evento 1), verifica-se que o agente nocivo não foi
aferido de acordo com as normas supracitadas, trazendo o documento apenas a informação de
que esteve exposto a calor com índice de IBUTG variando de 27,1 a 27,8 °C. 

Ou seja, conforme bem destacou o INSS, o período impugnado não pode ser
enquadrado como tempo especial, em razão de exposição a  calor, pois não há informações
sobre as variáveis necessárias para se obter o valor do limite máximo de tolerância para
aplicar ao caso. 

Do tempo contributivo para a concessão da aposentadoria
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Com a exclusão da especialidade de 16/11/1999 a 30/4/2004, nota-se que o
autor, na DER, em 16/3/2016, não reuniu tempo suficiente para obtenção de aposentadoria
especial, pois o cálculo na sentença é de 26 anos, 7 meses e 15 dias. 

Subsidiariamente, o autor, na inicial, requereu a reafirmação da DER da
aposentadoria especial ou, não sendo o caso, a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição desde a DER. 

Considerando que a sentença reconheceu o exercício de atividade especial até
17/12/2015, ou seja, antes da DER e inexiste prova de reconhecimento de tempo especial
após essa data, não há que se falar em reafirmação da DER/DIB, ante ao cumprimento da
carência necessária.

Agora, resta saber se, na DER, houve cumprimento da carência para a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, considerando
os períodos especiais de 01/09/1988 a 13/03/1996, 02/01/1997 a 26/10/1999 e 01/03/2009 a
17/12/2015.

Consta, nos autos, que a autarquia, na DER em 16/3/2016, apurou o tempo
contributivo de 26 anos, 8 meses e 4 dias. Computando-se o acréscimo relativo aos períodos
reconhecidos como especiais, tem-se o seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/09/1988 13/03/1996                   2.751            1,40             3.851    10     6   19
02/01/1997 26/10/1999                   1.028            1,40             1.439      3   11   10
16/11/1999 30/04/2004                   1.628            1,00             1.628      4     5   16
01/05/2004 28/02/2009                   1.765            1,00             1.765      4   10     1
01/03/2009 17/12/2015                   2.483            1,40             3.476      9     6     9
18/12/2015 16/03/2016                       90            1,00                  90     -      2   29

         
 Total:           12.249    33     6   22

         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  x     
  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:             1.251      3     5     4
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 79,49%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 77,93%     
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Como se observa, na DER, o autor não teria cumprido a carência de
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, somente a carência para
concessão de aposentadoria com proventos proporcionais, mas não houve requerimento nesse
sentido, e, por não ser o melhor benefício, cabe ao autor pugnar administrativamente pela
referida aposentadoria, em sendo o caso. 

A respeito do pedido de reafirmação da DER, nota-se que, de fato, o autor
manteve vínculo empregatício com a empresa Cerâmica Safira Ltda., pelo menos até 4/2019
(Evento 29), o que revela que já reuniu o tempo suficiente para a aposentadoria por tempo de
contribuição com proventos integrais.

 Por outro lado, o INSS, em suas razões, alega que o PPP comprovando o
exercício de atividade especial reconhecida na sentença não foi apresentado na via
administrativa, quando do requerimento da aposentadoria, pugnando pela fixação da DIB ou
na data da citação. 

Segundo a SÚMULA 33/TNU, "quando o segurado houver preenchido os
requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do
requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício". 

Todavia, o enunciado se aplica aos casos em que o segurado já teria
comprovado a ocorrência dos requisitos legais na DER, ou seja, quando ele apresenta à
Administração todos os documentos que serviram para o deferimento de sua pretensão na via
judicial.

Não sendo assim, a autarquia arcará com o pagamento das parcelas pretéritas
desde o ingresso do requerimento administrativo, mesmo que o indeferimento daquele pleito
tenha se dado de forma correta, isto é, porque o segurado não comprovara a corrência dos
requisitos legais. 

Ora, se o ato denegatório do INSS estava correto, naquele momento, e o
segurado apenas posteriormente conseguiu provar a ocorrência dos requisitos legais para a
concessão do benefício, afigura-se como plausível que a data de início desse benefício
seja somente o momento da citação da autarquia. 

Registre-se que não se pretende negar a possibilidade de provar a reunião dos
requisitos legais posteriormente, mas,  se não o fez na prévia via administrativa (quando era o
seu ônus), a autarquia não pode arcar com o custo das diferenças postuladas. 

Assim, assiste razão ao INSS, devendo ser fixada a DIB, no caso, na data de sua
citação em 29/05/2019.

Não obstante o fato de a questão sobre a possibilidade de inclusão do tempo de
contribuição posterior ao ajuizamento da ação, para fins de concessão de benefício
aposentadoria ainda estar pendente de apreciação pelo STJ (Tema 995: sob o rito dos recursos
repetitivos), esta TR/ES já firmou o entendimento de que é possível a reafirmação da DER
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prevista pela IN n. 77/2015 do INSS (redação mantida pela subsequente IN n. 85, de
18/2/2016), também em sede judicial, nas hipóteses em que o segurado implementa todas as
condições para a concessão do benefício após o ajuizamento da ação.

Com efeito, o microssistema dos Juizados Especiais Federais prima pelos
princípios da celeridade e da economia processual, havendo previsão legal para a concessão
do melhor benefício pela própria autarquia previdenciária. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para afastar a especialidade reconhecida, na sentença, de 16/11/1999 a 30/4/2004 e
determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais desde 29/5/2019, com as devidas compensações em razão do pagamento de
aposentadoria especial por força de tutela provisória de urgência (Evento 42).  Sem custas e
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000408139v46 e do código CRC ba8da19b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5002019-61.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DENNERSON KRYSTIEN INACIO FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de aposentadoria especial
desde 22/3/2019.

Em suas razões recursais (Evento 20), alega, em síntese,  que (i) no caso, é
evidente a falta de interesse processual do autor, ora recorrido, porquanto ingressou com
processo sem prévia análise e decisão administrativa do INSS, (ii) entender o contrário seria o
mesmo que dispensar o prévio requerimento administrativo, o qual é condição sine qua non
para instauração da lide previdenciária nos termos da recente decisão do STF – RE 631240,
(iii) o Poder Judiciário não pode ser transformado em balcão avançado do INSS, sob pena de
simplesmente tirar as filas das APS e levá-las para os protocolos e escaninhos da justiça, já
que também não possui estrutura para absorver toda a demanda previdenciária do País, (iv)
ademais, aceitar ações sem prévia decisão administrativa do INSS quanto ao requerimento do
segurado importa cerceamento de defesa, porquanto a autarquia fica sem oportunidade de
angariar meios para sua defesa judicial, como in casu, em que, por falta de subsídios, nem
sequer poderá manifestar sobre o mérito da causa, (v) não se pretende exigir o esgotamento
das vias recursais administrativas, o que, a rigor, atentaria contra o princípio da
inafastabilidade do Poder Judiciário, mas sim que ao menos se aguarde a prévia manifestação
do ente público sobre o requerimento que lhe é dirigido em sede administrativa, manifestação
esta que poderá ser até para deferir o que foi requerido (como parece ser o caso), evitando a
movimentação desnecessário do Poder Judiciário, (vi) é notório o acúmulo de serviço dos
servidores do INSS devido ao avassalador volume de requerimento de benefício nestes
tempos de crise e aliando ao fato da carência de pessoal e até de materiais básicos
indispensáveis para a manutenção do serviço, (vii)  o feito deveria ter sido extinto sem análise
de seu mérito, inclusive sob pena de cerceamento de defesa, tanto que o INSS não pode
apresentar sua defesa meritória em sede de contestação e também não poderá recorrer
meritoriamente agora nesta via recursal, à míngua de elementos objetivos para tanto, e (viii) a
sentença merece pronto reparo integrativo para alterar o índice de correção a ser aplicado de
modo a aplicar o previsto art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.
11.960/2009.

Contrarrazões (Evento 25).

VOTO
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O autor ajuizou esta ação, em 14/5/2019, pugnando pelo reconhecimento de
exercício de tempo especial e a concessão de aposentadoria especial desde a DER em
22/3/2019. Na inicial, alegou que, embora tenha requerido o benefício em 22/03/2019
(requerimento n. 1136332776), até a data do ajuizamento do feito não haveria recebido a
resposta de seu pleito pela autarquia previdenciária, ou seja, por mais de 45 dias. Em
contestação, o INSS alegou que o autor não teria interesse processual em razão de ausência de
negativa administrativa. 

A sentença entendeu que o autor, ao contrário do que alega a autarquia,
possuiria interesse processual sob os seguintes fundamentos:

(...) 

Preliminarmente, entendo que não resta configurado a ausência de interesse de agir no
presente caso.

Isso porque, quando do julgamento do RE 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão
geral, o E. STF assentou que não se configura lesão ou ameaça a direito sem que haja a
devida apreciação e indeferimento do benefício pelo INSS. Ocorre que, na mesma decisão, a
Egrégia Corte Constitucional também consignou que o interesse processual consolida-se
quando excedido o prazo legal para a análise do requerimento administrativo, vejamos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições
para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo
INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência
de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento
da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo
Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá
implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas
ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia
deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões
imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o
interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii)
–, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da
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ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que
alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.
O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em
agir. (RE 631240, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220
DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (gn)

Nesse prisma, consoante inteligência do artigo 49 da Lei nº 9.784/99 e do §5º, do artigo 41-A,
da Lei nº 8.213/91, resta claro o interesse de agir da parte autora, já que, conforme se avista
do documento do Evento 1 – PADM6, houve o pertinente requerimento na via administrativa
em 22/03/2019, contudo, até a presente data, sem qualquer motivação, não houve a decisão
final da Autarquia Previdenciária e, consequentemente, o pagamento do benefício pleiteado.

Superada a preliminar arguida, passo à análise do mérito, expondo inicialmente premissas
adotadas por este Juízo. (...)

De fato, o art. 49 da Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que, "concluída a instrução de processo
administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo
prorrogação por igual período expressamente motivada". Por sua vez, o §5° do art. 41-A da
Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assevera que
"o primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da
apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão".   

Vale constar que o STF, no julgamento do RE 631.240, em 27/8/2014, além de
considerar não haver interesse de agir do segurado que não tenha inicialmente protocolado
seu requerimento junto ao INSS, pois a obtenção de um benefício depende de uma postulação
ativa, segundo o Relator, o Ministro Luís Roberto Barroso, nos casos em que o pedido for
negado, total ou parcialmente, ou em que não houver resposta no prazo legal de 45 dias, fica
caracterizada ameaça a direito.

Constata-se também a violação dor princípio da duração razoável do processo
administrativo, devendo ser assegurado o direito fundamental à razoável duração do processo
e à celeridade de sua tramitação (art. 5°, LXXVIII, da CF).

Nesse sentido: TRF, 5ª REGIÃO, Processo n. 08076082320194058100, DJ
15/10/2018).

Como se observa, a sentença bem analisou a questão a respeito do interesse
processual do autor e o INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de
prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995) e pelos fundamentos ora expostos.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
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que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376557v14 e do código CRC 3fa3a605.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0028404-49.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: IZABEL ROSA PESTANA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE RURAL. CABIMENTO NA MODALIDADE HÍBRIDA.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO DE 05/09/1974
(DATA DO SEU CASAMENTO) A 07/1999 (DATA ANTERIOR AO INÍCIO DAS
CONTRIBUIÇÕES URBANAS). INSS JÁ HOMOLOGOU 4 ANOS, 7 MESES E 17
DIAS DE CONTRIBUIÇÕES URBANAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1007 DO STJ.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A
AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL ORA RECONHECIDO E JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA, nos seguintes
termos:

“(...)Na hipótese em análise, é de se notar que a carência a ser considerada é de
180 meses ou 15 anos.

A parte autora alega que exerceu atividade rural desde criança até 1999, eis que
a partir de 2000 teria se mudado para a cidade e não mais trabalhado na roça, pretendendo
que seja computado em seu favor o alegado tempo desde os 12 anos até 1999 para que seja
somado aos demais tempo de contribuição e seja concedida aposentadoria por idade, na
modalidade híbrida (mista), somando tempo rural com tempo urbano.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
Certidão de casamento realizado em 1974 em que o marido é qualificado como lavrador (fl.
22); documento do imóvel rural adquirido pelo marido em 1987, nas meleiras, em que o
marido é qualificado como lavrador (fl. 30); carteira de inscrição como pescador e rural do
marido junto ao INAMPS em 1987, com renovações em 1989 e 1990 (fls. 38/39) e
contribuições (fls. 40/42).

 O início de prova material não passa de prova indiciária.

É a prova testemunhal que, em complementação ao início de prova material,
deve aprofundar a cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na
lavoura ou na pecuária ou ainda em pesca.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 20



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 140/472

0028404-49.2017.4.02.5052 500000427454 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Realizada audiência, a parte autora informou em seu depoimento pessoal que
trabalha na roça desde criança com os pais; que se casou em 1974 e mora na fazenda
Morcego, onde sempre trabalhou; que adquiriram uma propriedade, mas não lembra o ano;
que continua trabalhando na roça; que mora na rua e todos os finais de semana vai na roça
cuidar da horta; que trabalhou na prefeitura dois períodos, como agente comunitário de saúde;
que quando comprou a casa aqui na cidade para os filhos estudar, passava a semana aqui e na
sexta-feira ia para roça; que trabalhava no sábado e domingo e voltava para casa; que durante
a semana ficava aqui cuidando dos filhos; que o marido ficava na roça; que durante a semana
cuidava de casa e costurava, às vezes; que ajudava o marido na pesca, lavava rede e outras
coisas; que na própria roça trabalhava também como costureira; que desde nova costurava;
que costurava para vizinhos.

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conhece a autora desde
criança; que morava na comunidade Morcego; que ela trabalhava na roça; que o marido era
pescador profissional e ela ajudava; que não lembra se era costureira; que permanece
trabalhando na roça; que ela mora na roça, morou na cidade pouco tempo e trabalhou na
prefeitura; que quando os filhos vieram morar na cidade a autora ficou na roça; que ela e o
marido revezavam para cuidar dos filhos na cidade; que a autora não pescava, mas ajudava o
marido cuidar do peixe.

A outra testemunha afirmou que conhece a autora desde 1983, morando no
Córrego Morcego; que ela trabalhava na roça de mandioca, cana e outras; que na pesca o que
ela fazia era muito pouco, mais era na roça; que ela continua trabalhando na roça nas mesmas
atividades; que ela mora na roça; que nunca morou na cidade; que vinha uma vez ou outra
cuidar dos filhos; que atualmente mora na roça; que passa a semana na roça trabalhando e que
às vezes ela vem na cidade nos fins de semana.

Por fim, a última testemunha ouvida afirmou que conhece a autora desde 1982,
morando no córrego Morcego; que ela trabalhava na roça de mandioca, plantação de cana e
outras; que o marido pescava, mas era também da roça; que a autora era só na roça; que ela
continua na mesma atividade de roça; que a autora tem uma casa na cidade; que ela mora na
cidade de São Mateus; que ela vai lá toda semana olhar as coisinhas dela; que o sogro da
autora mora lá.

(...)

No caso concreto, em 2016, data do requerimento , ou mesmo em 2015, data em
que implementou a idade (nascida em 1955), restou comprovado que a autora já não exercia
mais a atividade rural, o que inviabiliza o reconhecimento de sua qualidade de segurado como
trabalhadora rural.

 Em que pese tenha nos autos indícios de que a parte autora em algum momento
exerceu atividade rural, fato é que esse período rural não pode ser computado para a carência
do benefício pretendido, passando, assim, a se levar em conta, no caso concreto, apenas os
períodos constantes na carteira de trabalho e CNIS, para os quais foram vertidas contribuições
à Previdência.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 20



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 141/472

0028404-49.2017.4.02.5052 500000427454 .V2 JRJ17255© JRJ17255

 Dessa forma, concluo que os períodos em que a autora comprovou o efetivo
trabalho seja rural e urbano e que podem ser computados para a carência já foram
computados no cálculo do INSS em que foi apurado o total de 04 anos, 07 meses e 17 dias (fl.
98), não havendo outros períodos a integrar o cálculo.

Portanto, no caso concreto, somando-se todo o tempo de contribuição da autora
incluindo vínculos urbanos com o tempo rural comprovado, se conclui que não há
comprovação de cumprimento da carência na data do requerimento, em 26/09/2016 (fl. 16),
eis que a autora contava com 04 anos, 07 meses e 17 dias, que é insuficiente para a concessão
do benefício.

 Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a
parte autora completou a idade mínima (pelo menos 60 anos), mas ainda não possui tempo de
serviço/contribuição suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade (pelo menos 15 anos ou 180 contribuições).

Dispositivo

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Em suas razões recursais, a Autora alega, em síntese, que restou comprovada a
existência de tempo muito superior a 180 contribuições mensais, o que seria suficiente para
obtenção do benefício pretendido.

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Como se observa, a sentença chegou à conclusão de que não haveria prova
inequívoca do alegado labor rurícola, no período compreendido entre 1969 (ano em que a
Autora completou 12 anos) a 1999 (antes do início das contribuições.

Contudo, entendo que tanto a prova documental, quanto a prova testemunhal foi
coesa e suficiente para comprovar o exercício de atividade rural pelo Autor, de forma
ininterrupta, desde 05/09/1974, data da seu casamento, até julho de 1999, mês anterior ao
início das contribuições, como segurada urbana.

Com efeito, não há início de prova material do exercício da atividade rural pela
Autora, quando tinha 12 anos, em 1969, até o seu casamento, uma vez que apenas uma das
testemunhas apresentadas em audiência lhe conhecia desde criança, bem como não há início
de qualquer prova documental em nome dos seus genitores.

Outrossim, considero que somente o fato da Autora ter nascido em área rural
não é suficiente para comprovar o efetivo exercício pela mesma de atividade rural, havendo
necessidade de corroboração por prova testemunhal idônea e coesa, o que não ocorreu.
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Sendo assim, em decorrência da Autora ter somente se casado em 05/09/1974,
com a constituição de novo núcleo familiar, entendo ter restado comprovado o exercício da
atividade rural no período desta data até 30/07/1999.

Com relação ao pedido de concessão de aposentadoria por idade na modalidade
híbrida, passo a tecer os seguintes comentários acerca da matéria, em decorrência da
superveniência da decisão emanada pelo STJ.

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, faz jus a parte autora à averbação do período de 05/09/1974 até
30/07/1999, para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada, a ser somado ao
período já homologado pelo INSS, que já remonta mais de 4 anos, 07 meses e 17 dias.

Voto por conhecer o recurso da Autora e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a averbação do tempo rural de 05/09/1974 até 30/07/1999 e julgar procedente o
pedido de aposentadoria por idade na modalidade híbrida, desde a data do requerimento
administrativo, em 26/09/2016.  Sem custas e Honorários advocatícios, ante à Recorrente ter
sido vencedora.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000427454v2 e do código CRC 00f95424.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0000293-21.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARMEZINA JOANA DO CARMO SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO RURAL NO
PERÍODO DE 09/1963 A 08/1977. RECOLHIMENTOS URBANOS ENTRE 1989 A
1990. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL A PARTIR DA DATA DO
CASAMENTO (18/07/1972) A 08/1977 (DATA ANTERIOR AO INÍCIO DAS
CONTRIBUIÇÕES URBANAS DO SEU CONJUGE). APLICAÇÃO DO TEMA 1007
DO STJ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA
DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o depoimento das testemunhas
foi suficiente para comprovar que a parte Autora prestou serviços rurais, como diarista, desde
os seus 12 anos de idade, completados em 22/09/1963, inicialmente na companhia dos seus
genitores, até 08/1977, já com o seu cônjuge, o que seria suficiente para obtenção do
benefício pretendido.

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

 A sentença possui a seguinte fundamentação:

“(...) Considerando que a parte autora completou 60 anos em 2011, na data do
requerimento administrativo feito em 25/07/2017 (Evento 1, OUT9 – fl. 07), resta
comprovado que cumpria o requisito etário.

Inicialmente, vale esclarecer que, para a concessão da aposentadoria por idade,
a carência deve ser fixada levando-se em conta o ano em que o segurado completou a idade
mínima exigida e não aquele em que formulado o pedido na via administrativa, a teor do
disposto no já citado art. 142 da Lei 8.213/91.

Na hipótese em análise, é de se notar que a carência a ser considerada é de 180
meses ou 15 anos.
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A parte autora alega que exerceu atividade rural desde criança, juntamente com
seus pais até o casamento e depois com seu esposo, até quando ele obteve oferta de trabalho
na zona urbana, pretendendo computar tempo rural no período de 09/1963 a 08/1977 em
regime de economia familiar, para que seja somado aos demais tempo de contribuição e seja
concedida aposentadoria por idade, na modalidade híbrida (mista), somando tempo rural com
tempo urbano.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
Certidão de casamento realizado em 1972 em que o marido é qualificado como lavrador
(Evento 1, OUT6 – fl. 06); carteira de filiação ao sindicato dos trabalhadores rurais em nome
do marido, qualificado como lavrador, em 1973 (Evento 1, OUT6 – fl. 10).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal
que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno
dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária ou ainda em pesca.

Realizada audiência, a parte autora informou em seu depoimento pessoal que
trabalhava com os pais até 21 anos de idade; que nasceu e criou na terra; que trabalhou na
terra de Nel Souza e João Pereira, na localidade de Palmito; que começou a trabalhar na terra
com 10 ou 12 anos; que trabalhou também na terra de um irmão, quando solteira, e trabalhou
junto com os pais; que depois se casou e trabalhou com o marido na terra do pai dele; que
trabalhou na terra até 1977, quando o marido trabalhou de CTPS assinada.

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conheceu a autora com 10
anos de idade, no Córrego do Palmito; que os pais eram meeiros, mas não lembra na terra de
quem; que tinha lavoura branca e que a autora ajudava os pais; que se lembra do casamento
da autora; que depois do casamento ela foi embora e perdeu o contato; que não lembra dos
outros irmãos, se ajudavam na roça. 

A outra testemunha afirmou que conheceu a autora com 13 ou 14 anos; que ela
morava com os pais numa propriedade rural; que não conheceu os irmãos da autora; que via a
autora ajudando os pais na lavoura; que ia na localidade visitar parentes e foi na região mais
de uma vez; que não sabe dizer quantos anos ela tinha quando a viu na última vez na roça;
que não se lembra da época do casamento da autora.

Por fim, a última testemunha ouvida afirmou que conheceu a autora no Córrego
do Palmito, ainda adolescente; que não pode afirmar a idade; que ela morava com os pais e
irmãos; que ela ajudava os pais na lavoura, porque naquela época os filhos ajudavam; que via
a autora trabalhando; que morava um pouco longe, mas passava e a via trabalhando na roça;
que eram meeiros de Nel Souza; que depois não sabe informar se trabalhou em outras
propriedades; que teve contato só até o casamento; que voltou a ter contato depois do
casamento em Nova Lima, sendo que eles foram meeiros de José Berto e do Isnaldo; que ela
ajudava o marido; que nessas propriedades não sabe se era só lavoura branca ou se tinha café;
que não se recorda quando o esposo passou a trabalhar em empregos; que morava em
Pinheiros e a autora na roça; que iam a cavalo e era mais de hora para chegar; que passava lá
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às vezes e às vezes ia trabalhar; que quando se casou não sabe se ficou na mesma terra ou se
foi para outra terra; que perdeu o contato quando do casamento e a encontrou na região de
Nova Lima uns dez anos depois.

A prova documental apresentada não é satisfatória. Além disso, o depoimento
pessoal não foi corroborado pela prova testemunhal, havendo contradição entre os
depoimentos.  No caso, vê-se flagrante contradição entre o depoimento da última testemunha
com o depoimento pessoal prestado pela própria autora, visto que a autora só teria trabalhado
na roça por cinco anos depois do casamento, realizado em 1972. As outras testemunhas não
souberam dar detalhes sobre o suposto trabalho rural da autora. Assim, concluo que não
restou comprovada a atividade rural da autora como meio de sobrevivência, ainda que em
algumas ocasiões tenha desempenhado atividade rural.

Assim, ainda que a autora efetivamente tenha exercido a atividade rural no
passado, concluo que já deixou essa função há muito tempo, tendo exercido um vínculo
urbano no período de 01/08/1989 a 01/08/1990 (Evento 1, OUT5 – fl. 10), que também
consta no CNIS (Evento 1, OUT7 – fl. 04).

Ressalto que o fato de o(a) autor(a) não ser lavrador(a) no momento do
requerimento de aposentadoria não impede a concessão do benefício. A lei literalmente prevê
que quem é trabalhador(a) rural pode aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade
não-rural para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. Entretanto, a
Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram interpretação
ampliativa à norma legal, entendendo que a aposentadoria híbrida contempla tanto os
trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade. Dessa forma, a jurisprudência admite a concessão da
aposentadoria por idade mediante a mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana,
não importando qual seja a atividade exercida pelo segurado ao tempo do requerimento
administrativo ou do implemento do requisito etário. Eis os julgados que exemplificam a
consagração desse entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE.  ART. 48, §
3º, DA LEI N. 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E
RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO QUE ANTECEDE O
REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA.
POSSIBILIDADE.

1. A Lei 11.718/2008, ao alterar o art. 48 da Lei 8.213/91, conferiu ao segurado
o direito à aposentadoria híbrida por idade, possibilitando que, na apuração do tempo de
serviço, seja realizada a soma dos lapsos temporais de trabalho rural com o urbano.

2. Para fins do aludido benefício, em que é considerado no cálculo tanto o
tempo de serviço urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho
exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria.
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3. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser
computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade,
ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.

4. O cálculo do benefício ocorrerá na forma do disposto no inciso II do caput
do art. 29 da Lei n. 8.213/91, sendo que, nas competências em que foi exercido o labor
rurícola sem o recolhimento de contribuições, o valor a integrar o período básico de cálculo
- PBC será o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.

5. A idade mínima para essa modalidade de benefício é a mesma exigida para a
aposentadoria do trabalhador urbano, ou seja, 65 anos para o homem e 60 anos para a
mulher, portanto, sem a redução de 5 anos a que faria jus o trabalhador exclusivamente
rurícola.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 1476383/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
HÍBRIDA. CARÊNCIA. MOMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LABOR URBANO
OU RURAL. INDIFERENÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE TEMPO RURAL.
DESNECESSIDADE.

1. Esta Segunda Turma firmou entendimento segundo o qual "seja qual for a
predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o
trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei n.
8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por
outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse
regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor
exclusivamente rurícola (§§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/1991)." REsp 1.407.613/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 28/11/2014.

2. Do mesmo modo, "se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei n. 8.213/1991 dispensam
o recolhimento de contribuições para fins de aposentadoria por idade rural, exigindo apenas
a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada para fins do cômputo
da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o
recolhimento das contribuições." (idem, ibidem) 3. Mantida a decisão por seus próprios
fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1479972/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 27/05/2015)
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A Turma Nacional de Uniformização reafirmou o entendimento de que “para
fins do aludido benefício, [é] irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento
anterior ao cumprimento da idade mínima ou requerimento da aposentadoria (rural ou
urbano)” (PEDILEF 5009416-32.2013.4.04.7200, Rel. Juíza Federal Ângela Cristina
Monteiro, DOU 24/11/2016).

Prevalece, portanto, o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto
no § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no
momento em que implementar o requisito etário ou formular o requerimento administrativo.
Também não é relevante se o trabalho predominante no período que antecedeu o
requerimento foi o rural ou o urbano.

Por outro lado, é necessário conjugar a interpretação do § 3º do art. 48 da Lei nº
8.213/91 com o § 2º do mesmo artigo. O § 2º dispõe que “o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses
de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido” (grifei).

Assim, para ter direito à aposentadoria por idade típica, com redução de 5
anos na idade mínima, o trabalhador rural precisa comprovar exercício exclusivo de atividade
rural durante 180 meses no período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria.

Em seguida, ao regular a aposentadoria por idade híbrida, o § 3º dispõe que,
se o trabalhador rural não atender ao disposto no § 2º, poderá satisfazer a condição ali
prevista mesclando tempo de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias
de segurado: “§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam
ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher”. 

A única condição inovadora prevista no § 3º em relação ao § 2º é a de que, em
vez de se computar exclusivamente tempo de atividade rural, admite-se somar indistintamente
tempo de atividade rural com tempo de contribuição em atividade urbana. Todas as demais
condições (requisitos) previstas no § 2º permanecem mantidas, inclusive a exigência de
aferição do tempo de serviço dentro do “período imediatamente anterior ao requerimento da
aposentadoria”.

Por isso, ainda que não seja obrigatória a vinculação ao trabalho rural no
momento em que é atingido o requisito etário ou requerido o benefício, é indispensável que o
tempo de serviço rural esteja inserido ou, ao menos, tenha continuidade ou proximidade com
o “período imediatamente anterior ao requerimento administrativo”.Consequentemente, é
inaceitável, mesmo para a concessão da aposentadoria por idade híbrida, o tempo de
serviço rural remoto, ao qual se tenha seguido intervalo significativo de inatividade, com
perda da qualidade de segurado.
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Para efeito de aposentadoria por idade híbrida, é admissível somar tempo de
serviço rural remoto com períodos mais recentes de tempo de contribuição em atividade
urbana, desde que o trabalho rural tenha sido exercido dentro ou próximo do período
equivalente à carência imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria, ou seja,
dentro ou próximo dos últimos 180 meses anteriores ao requerimento administrativo ou
(observada a Súmula 54 da TNU) ao cumprimento da idade mínima para se aposentar.

Assim, a aplicabilidade do § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 pressupõe que o
requerente tenha exercido atividade rural, por algum tempo, nos últimos 180 meses (ou um
pouco mais para trás no tempo, já que a atividade rural pode ser descontínua), mesmo que o
requerente não mantenha a condição de trabalhador rural por ocasião do requerimento ou do
momento em que completa a idade mínima. É admissível somar nesse período de carência
tempo de atividade rural sem contribuição com períodos contributivos. Todavia, não é
admissível computar tempo de atividade rural remoto muito distante dos 180 meses anteriores
ao requerimento administrativo. Nesse sentido é a orientação da Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, conforme acórdão relatado pelo Juiz Federal José Antônio
Savaris:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA REGIONAL.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §3º, DA LEI 8.213/91.
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO SEGURADO AO TRABALHO RURAL
QUANDO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO.  EXIGÊNCIA DE TRABALHO
RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INCIDENTE PARCIAL PROVIDO.

(...) 2. Para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida (Lei
8.213/91, art. 48, §3º), embora não se deva exigir a vinculação do segurado ao trabalho
rural quando do implemento do requisito etário, é indispensável uma 'nota de
contemporaneidade' da atividade rural, sendo possível a soma do tempo de serviço rural com
períodos contributivos se a atividade rural for exercida no período de carência (Lei 8.213/91,
art. 48, §2º). 3. Retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado,
observando-se o entendimento ora uniformizado. 4. Incidente parcialmente provido.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5001379-08.2012.404.7214/SC, Rel. JOSÉ
ANTONIO SAVARIS, julgado em 15/4/2015)

Esse entendimento persiste atual no âmbito da Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE RURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DA
NECESSÁRIA NOTA DE CONTEMPORANEIDADE. 1. Embora não se deva exigir a
vinculação do segurado ao trabalho rural quando do implemento do requisito etário para
fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, é indispensável uma nota
de contemporaneidade da atividade rural, sendo possível a soma do tempo de serviço rural
com períodos contributivos se a atividade rural for exercida no período de carência.
Precedentes deste Colegiado. 2. Reafirmação do entendimento da Turma Regional no sentido
de que para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida (Lei 8.213/91, art. 48,
§3º), é necessária a comprovação do exercício de atividade rural durante o período de
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carência, ainda que o segurado esteja desvinculado do campo quando do implemento do
requisito etário. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está alinhado à orientação da
Turma Regional, sendo aplicáveis as disposições da Questão de Ordem nº 13 da TNU. 4.
Pedido de Uniformização não conhecido. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº
5001102-93.2015.404.7114, Relator para Acórdão ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO,
juntado aos autos em 03/05/2017).

Ao julgar um pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade
híbrida (urbana e rural), a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU) decidiu, por maioria, que só é possível somar ao tempo de contribuição o tempo de
serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento
da idade do segurado, ou à data do requerimento administrativo, ainda que de forma
descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício
(representativo de controvérsia - Tema 168: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL SEM CONTRIBUIÇÃO REMOTO E
DESCONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO - Processo nº 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP).

De acordo com o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, somente o tempo de serviço
rural anterior à data de início de vigência da referida lei (ou seja, anterior a 24/07/1991) pode
ser computado independentemente do recolhimento das contribuições. Dessa forma, apenas o
tempo de serviço rural até 24/07/1991 poderia ser reconhecido sem
contribuições. Contudo, embora possa ser averbado como tempo de trabalho, não pode esse
período ser considerado para cumprimento da carência.

Não há período posterior a 24/07/1991, mas ainda que houvesse início de
prova material nesse sentido, não seria possível averbá-lo para fins de aposentadoria por
tempo de contribuição ou aposentadoria por idade híbrida.

A partir da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural deveria recolher a contribuição
previdenciária prevista nessa lei. Entretanto, as contribuições criadas pela Lei nº 8.213/91
somente se tornaram exigíveis a partir da competência novembro/1991, porque o período
nonagesimal para exigibilidade das contribuições começou em julho e venceu em outubro.
Nesse sentido, o art. 161 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 356/91 previu que “As
contribuições devidas à Previdência Social que tenham sido criadas, majoradas ou
estendidas pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, serão exigíveis a partir da competência
novembro de 1991”.

Dessa forma, o tempo de serviço rural posterior a 01/11/1991 sem recolhimento
de contribuições só pode ser aproveitado para fins de concessão dos benefícios
previdenciários reservados aos trabalhadores rurais, na forma do artigo 39, inciso I, e artigo
143 da Lei nº 8.213/91. A averbação de tempo de serviço rural posterior a 01/11/1991 para
efeito de concessão de benefícios previdenciários de trabalhador urbano só é possível
mediante recolhimento das contribuições previdenciárias.

No caso concreto, em 2017, data do requerimento , ou mesmo em 2011, data
em que implementou a idade (nascida em 1951), restou comprovado que a autora já não
exercia mais a atividade rural, o que inviabiliza o reconhecimento de sua qualidade de
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segurado como trabalhadora rural.

Em que pese tenha nos autos indícios de que a parte autora em algum momento
exerceu atividade rural, fato é que esse período rural não pode ser computado para a carência
do benefício pretendido, passando, assim, a se levar em conta, no caso concreto, apenas os
períodos constantes na carteira de trabalho e CNIS, para os quais foram vertidas contribuições
à Previdência.

Dessa forma, concluo que os períodos em que a autora comprovou o efetivo
trabalho seja rural e urbano e que podem ser computados para a carência são os que constam
na CTPS, de 01/08/1989 a 01/08/1990 (Evento 1, OUT5 – fl. 10) e CNIS (Evento 1, OUT7
– fl. 04), não havendo outros períodos a integrar o cálculo.

Portanto, no caso concreto, se conclui que não há comprovação de cumprimento
da carência na data do requerimento, 25/07/2017 (Evento 1, OUT9 – fl. 07), eis que a autora
contava com 01 ano, que é insuficiente para a concessão do benefício.

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a
parte autora completou a idade mínima (pelo menos 60 anos), mas ainda não possui tempo
de serviço/contribuição suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício
de aposentadoria por idade (pelo menos 15 anos ou 180 contribuições).

Dispositivo

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

 

Como se observa, a sentença chegou à conclusão de que não haveria prova
inequívoca do alegado labor rurícola, como diarista, bem como somente houve o
recolhimento de apenas um ano de contribuição urbana, após o rompimento do vínculo rural.

 

Com efeito, ao contrário do juízo sentenciante, entendo que a parte Autora
comprovou o exercício de atividade rural, no período de 18/07/1972, data do seu casamento,
até agosto de 1977, antes do início do labor urbano do seu cônjuge, conforme expressamente
requerido na inicial.

Não há início de prova material do exercício do labor rural da Autora, na
companhia dos seus genitores, seja por seus documentos pessoais, à época de sua
adolescência, seja por quaisquer documentos em nome dos seus genitores, não se cogitando
conferir eficácia retroativa a certidão de casamento, uma vez que se inaugurou um novo
núcleo familiar.
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Malgrado a prova testemunhal assevere o exercício de certa atividade rural
desde a sua infância, não lhe é possível conferir eficácia retroativa, uma vez que apenas
afirmaram que “viam a Autora ajudam os pais na lavoura”.

Assim, faz jus a parte autora somente à averbação do período de 18/07/1972 a
08/1977, para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada, a ser somado ao período
já homologado pelo INSS, a título de segurada urbana.

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

 

Com a averbação do tempo rural ora reconhecido de 07/1972 a 08/1977 e a
soma do período urbano de 01/08/1989 a 01/08/1990, a Autora ainda não faz jus ao benefício
pretendido, ante ao não cumprimento da carência de 180 meses.

Voto por conhecer o recurso da Autora e, no mérito, dar-lhe provimento
parcialmente para determinar a averbação do tempo rural do período de 18/07/1972 a
08/1977.  Sem custas e Honorários advocatícios, ante à Recorrente ter sido vencedora.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000387311v2 e do código CRC 77165b28.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5001529-67.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDINO VITOR DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando a concessão de aposentadoria por
idade, ao argumento de que se passaram mais de 120 dias sem que fosse concluído o processo
administrativo.

Em suas razões recursais (Evento 27), alega, em síntese,  que (i) pleiteou o
benefício em 5/7/2018, quando já teria implementado os requisitos para tanto (idade e tempo
de contribuição), porém não obteve nenhuma resposta do INSS, e (ii) a sentença afirmou que
não faria jus ao cômputo do período de 24/8/2008 a 13/6/2018, quando recebeu auxílio-
doença acidentário, todavia o Decreto 3.048/1999 admite o cômputo tanto como tempo de
contribuição como tempo especial, ainda que o auxílio-doença ou a aposentadoria por
invalidez não estejam intercalados com períodos de atividade.

Contrarrazões (Evento 32).

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que faria
jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

(...) Trata-se de ação proposta por VALDINO VITOR DA SILVA em face do INSS,
objetivando a concessão de aposentadoria por idade, ao argumento de que se passaram mais
de 120 dias sem que concluído o processo administrativo.

Determinada a citação do réu, bem como intimação da Equipe de Atendimento às Demandas
Judiciais (EADJ) para que trouxesse o inteiro teor do processo administrativo (Evento 4), o
INSS apresentou contestação em que se limita a pugnar pela improcedência do pedido (Evento
11, PET1).

A peça de defesa veio acompanhada de comprovante do indeferimento do benefício
protocolado em 05/07/2018 por falta de período de carência (Evento 11, OFIC3, fl. 2);
extratos CNIS (Evento 11, OFIC3, fls. 4/9) e procedimento administrativo relativo a pensão
por morte requerida pela segurada DULCE MARIA COVRE (Evento 11, PROCADM1, fls.
1/67). Os extratos CNIS do autor foram novamente trazidos no Evento 17 e o processo
administrativo de segurada diversa, no Evento 20.

É o breve relatório. DECIDO.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 22



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 153/472

5001529-67.2018.4.02.5004 500000419922 .V5 JES10515© JES10515

A aposentadoria por idade do trabalhador urbano, inscrito na Previdência Social até 24 de
julho de 1991, está disciplinada pela Lei 8.213/91, nos artigos 48 e seguintes. Para a sua
concessão, o trabalhador deve preencher os seguintes requisitos: idade mínima de 65 anos
(homem) ou 60 anos (mulher) e efetiva comprovação do exercício da atividade pelo período de
meses idêntico ao exigido para carência.

Com relação ao requisito etário não há qualquer controvérsia. O autor nasceu em 23/02/1950
e atingiu 65 anos de idade no ano de 2015. Assim, na data do requerimento administrativo,
formulado em 05/07/2018, já contava com a idade mínima exigida.

De acordo com a regra geral do art. 25, inciso II, da LBPS, a carência para a aposentadoria
por idade é de 180 (cento e oitenta) contribuições. Vejamos, então, se a carência de 180 meses
foi de fato cumprida, com base no extrato CNIS do demandante.

Somando todos os períodos constantes do aludido extrato, o autor conta com tempo inferior a
15 anos de contribuição, não atingindo, assim, a carência exigida por lei.
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Observo que o demandante recebeu auxílio-doença acidentário no período de 24/01/2008 a
13/06/2018 (Evento 11, OFIC3, fl. 3). Não verteu, contudo, contribuições após a cessação do
benefício, havendo apenas uma contribuição concomitante.

Embora não tenha sido suscitada expressamente esta questão na exordial, cingindo-se a parte
autora a afirmar, como causa de pedir, que não havia sido concluído o procedimento
administrativo após 120 dias, fato é que o benefício foi efetivamente negado, de certo porque o
INSS não considerou, no cálculo do tempo de contribuição, o período em que o demandante
recebeu o benefício por incapacidade.

Com efeito, apenas o período   em   gozo   intercalado   de   benefício   por   incapacidade  
deve   ser considerado para fins de carência, nos termos do artigo 55, II, Lei nº 8.213/91.

O art. 60, III, do Decreto nº 3.048/99 também dispõe que é contado como tempo de serviço
aquele em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade, se estiver entre
períodos de atividade.

Não é este, porém, o caso dos autos.

Dispositivo

Ante o exposto, na forma da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)

O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram
como tempo de contribuição aquele em que houve o recebimento de benefício por
incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade. 

 O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o cômputo do
período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando intercalado com
períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF
2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011). 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social".

Ou seja, a contrario sensu da Súmula 73/TNU, o recebimento de auxílio-doença
acidentário pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência,
independentemente se intercaldo entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuição par ao RGPS. 

Não obstante, o art. 60, inciso IX, do Decreto 3.048/1999, dispõe que "o
período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente do
trabalho, intercalado ou não" é computado como tempo de contribuição. 

Assim, faz a parte autor jus ao cômputo do período de 24/8/2008 a 13/6/2018,
em que recebeu auxílio-doença por acidente do trabalho, para fins de concessão de
aposentadoria por idade urbana e, por conseguinte, a concessão de aposentadoria por idade,
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tendo em vista que, na DER, reuniu os requisitos para tanto (idade e tempo).

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar o cômputo do período de 24/8/2008 a 13/6/2018, em que recebeu auxílio-doença
por acidente do trabalho, no cálculo do benefício requerido, nos termos do art. 60, inciso IX,
do Decreto 3.048/1999, com a concessão de APOSENTADORIA POR IDADE desde a DER.
Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base
na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000419922v5 e do código CRC 0425d74e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5010230-89.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SELMA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
determinou o cômputo, para fins de carência, dos períodos de 17/08/2004 a 03/12/2005,
06/03/2006 a 28/02/2008 e 04/07/2008 a 10/08/2008, em que a parte autora esteve em fruição
de auxílio-doença, e a concessão de aposentadoria por idade (NB 41/188.896.902-1), desde a
data do requerimento administrativo, em 17/05/2018.

Em suas razões recursais, alega, em síntese,  que "é inconcebível que se
compute o período de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez como tempo de carência,
tendo em conta que no período não há contribuição do segurado, mas tão somente percepção
de benefício pago pela autarquia".

Contrarrazões (Evento 24).

VOTO

A Súmula 73/TNU dispõe que "o  tempo de gozo de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado
como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos
quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social".

Como bem destacou a sentença, "a parte autora esteve em fruição de auxílio-
doença nos períodos de 17/08/2004 a 03/12/2005, 06/03/2006 a 28/02/2008 e 04/07/2008 a
10/08/2008 (fls. 15/16 do Evento 1, PROCADM6), os quais deverão ser computados para fins
de carência, tendo em vista que foram intercalados com períodos contributivos, consoante se
extrai das informações constantes do CNIS (fls. 14 do Evento 1, PROCADM6)".

Assim, deve ser mantida a determinação de cômputo de tais períodos como
carência da aposentadoria por idade. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000419049v4 e do código CRC 43f98abf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5010651-79.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROSINA GOMES DE SOUZA LUCAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou parcialmente parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de
atividade especial de 06/05/1975 a 02/07/1975,  01/06/1976 a 04/02/1977, 05/05/1977 a
19/09/1977, 03/03/1986 a 22/12/1987, 17/05/1988 a 16/12/1988 e 1º/4/2003 a 31/10/2003.

Em suas razões recursais (Evento 23), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a sentença não se atentou que havia outros períodos que estavam devidamente
documentados na CTPS, no CNIS, e no PPP com data de início e fim, aptos a serem
contabilizados no cálculo da aposentadoria, (ii)  não se trata de novo pedido, mas sim de
simples análise dos requisitos para obtenção do benefício, (iii)  requereu a averbação dos
períodos não contabilizados e os descreveu de forma expressa, mas requereu, inclusive na
alínea “n” do tópico “dos pedidos”,  que fossem analisados todos os vínculos da parte autora
que estivessem em CTPS, CNIS e PPP, (iv) a sentença realizou uma análise precária dos
requisitos para aposentadoria, desconsiderando a existência de todos os demais vínculos que
foram trazidos para serem analisados e considerados para a concessão da aposentadoria, (v)
de acordo com a CTPS, bem como os documentos juntados na exordial, possui tempo de
contribuição suficiente para obtenção da aposentadoria, pois possui 15 anos, 07 meses e 18
dias de tempo de contribuição, sendo que conta com 61 anos de idade, (vi) os períodos para
fins de contribuição estão todos expressos no CNIS, na CTPS e no PPP, não havendo motivo
para que não seja feita a devida análise pelo julgador, (vii) o benefício previdenciário deve ser
calculado de modo mais vantajoso, considerando todas as datas de exercícios possíveis desde
o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, (viii) o próprio INSS reconheceu o
direito ao melhor benefício em suas normas administrativas, (ix) aplicando tal conceito aos
requerimentos judiciais de benefícios previdenciários, verifica-se a necessidade do julgador,
ao analisar o requerimento, verificar todos os períodos que estão devidamente documentados
em CTPS, CNIS e PPP, não cabendo fazer a análise precária de somente uma parte da
documentação, (x) os demais vínculos não computados estão todos devidamente incluídos no
CNIS e na CTPS, devendo, portanto, serem utilizados para o cômputo de contribuições, (xi)
 trouxe aos autos os períodos que devem ser considerados para a aposentadoria por idade por
meio de tabelas, CNIS, CTPS e PPP, não sendo possível a alegação de que os períodos não
foram citados, (xi) já preencheu os requisitos de sua aposentadoria desde 09/07/2018, todavia,
por burocracia e excessos de formalidade, não teve o seu direito concedido, sendo que vem
sendo privada de desfrutar de anos de trabalho e contribuição por mera incapacidade dos
órgãos públicos de verificar o que seria óbvio, (xii)  o entendimento do TNU é no sentido de
que os vínculos anotados na CTPS e no CNIS se presumem verdadeiros, portanto, deveriam
ter sido verificados pelo magistrado a quo, (xiii) resta amplamente demonstrado que
preencheu os requisitos para a aposentadoria por idade, (xiv) quanto ao período laborado para
o município de Vila Velha/ES, o prazo final do vínculo consta no PPP e na declaração anexa à
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inicial, com todos os recolhimentos previdenciários, (xv) laborou no período de 08/10/2007 a
05/05/2011, em condições especiais, sendo devida a contabilização de contribuições
referentes aos 4 anos, 3  meses e 16 dias e não de somente 39 contribuições, ao contrário do
que entendeu o INSS, (xvi) em que pese ter ficado em período de afastamento sem
remuneração, tal período não está sendo contabilizado para fins de benefícios previdenciários,
(xvii) quanto às parcelas retroativas, observa-se, no caso em tela, que, desde o primeiro
requerimento administrativo, preenchia os requisitos legais de sua aposentadoria por tempo
de contribuição, e (xviii) tem o direito de receber os valores retroativos de sua aposentadoria
desde o primeiro requerimento administrativo, ou seja, desde 09/07/2018, com as devidas
atualizações. 

Contrarrazões de Evento 27. 

VOTO

A autora ajuizou a ação pugnando pelo  reconhecimento dos vínculos
empregatícios de 06/05/1975 a 02/07/1975, de 01/06/1976 a 04/02/1977, de 05/05/1977 a
19/09/1977, de 03/03/1986 a 22/02/1987 e de 17/05/1988 a 16/12/1988,  para fins de carência
da aposentadoria almejada, bem como pela contagem do tempo de contribuição referente ao
vínculo com o município de Vila Velha/ES, de 08/10/2007 a 05/05/2011, conforme a certidão
expedida pela municipalidade; pugnou também pela contagem do tempo de contribuição
referente ao vínculo com a empresa Transportadora Continental Ltda., de acordo com o
período trabalhado, o qual constaria no CNIS e, por fim, pela contagem do tempo de
contribuição de todo o período laborado com os devidos recolhimentos, conforme elementos
constantes no CNIS, na aludida declaração, no PPP e na CTPS.

A sentença reconheceu os vínculos empregatícios de 06/05/1975
a 02/07/1975,  01/06/1976 a 04/02/1977, 05/05/1977 a 19/09/1977, 03/03/1986 a
22/12/1987, 17/05/1988 a 16/12/1988 e 1º/4/2003 a 31/10/2003, determinando a sua
averbação para fins de carência da aposentadoria requerida. Assim, resta controvérsia com
relação a todo o período de 08/10/2007 a 05/05/2011, em que a autora laborou no município
de Vila Velha/ES, e com relação ao período em que laborou na empresa Transportadora
Continental Ltda., bem como ao todos os períodos constantes na CTPS, no CNIS e no PPP.

Do período de 8/10/2007 a 5/5/2011 (vínculo de trabalho com o município de
Vila Velha/ES)

Consta, nos autos, que, do período de 08/10/2007 a 05/05/2011, em que a autora
laborou no município de Vila Velha/ES, na função de técnica de enfermagem, o INSS
reconheceu apenas o intervalo de 08/10/2007 a 31/12/2010, portanto, a autarquia não
reconheceu o período de 1º/1/2011 a 5/5/2011. 

Nota-se que a declaração de tempo de contribuição fornecida pela
municipalidade (Evento 5) informa que a autora exerceu a função de técnica de enfermagem
nos períodos de 08/10/2007 a 06/05/2013,  que obteve licença sem vencimentos no período
de 05/05/2011 a 06/05/2013 e que houve contribuições ao RGPS  de 8/10/2007 a 4/5/2011.
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Depreende-se, pela análise dos autos, que o INSS não considerou o período
de 1º/1/2011 a 5/5/2011, tendo em vista que, no CNIS, não há referência a recolhimento de
contribuições previdenciárias nesse período. Todavia, como bem destacou a sentença:

(...) A falta de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode, porém, prejudicar a
autora, uma vez que o segurado empregado não tem responsabilidade pelo recolhimento, mas
sim o empregador. Por isso, o reconhecimento de tempo de contribuição de segurado
empregado só depende da comprovação da existência do vínculo de emprego. (...)

Assim, faz a autora jus à averbação também do período de 1º/1/2011 a 5/5/2011.

Com relação à alegada especialidade desse período (8/10/2007 a 5/5/2011), a
sentença bem analisou a questão, chegando à conclusão de que, não obstante a existência de
prova de exposição a agentes insalubres, não haveria como proceder à conversão desse tempo
especial em comum, no caso em exame, por se tratar de aposentadoria por idade (e não por
tempo de contribuição). Eis os fundamentos:

(...) A jurisprudência dominante recusa a possibilidade de a conversão de tempo
especial em comum influenciar no cálculo da renda mensal inicial da
aposentadoria por idade:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE ESPECIAL.
CONVERSÃO EM COMUM. UTILIZAÇÃO DO TEMPO CONVERTIDO PARA MAJORAÇÃO
DO COEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aposentadoria por idade será devida ao
segurado que completar a idade mínima e também o período de carência. 2. A conversão do
tempo de serviço especial em comum só é possível na aposentadoria por tempo de
contribuição, em que é permitida a contagem de tempo fictício. 3. Inteligência do artigo 50 da
Lei n. 8.213, o qual exige o preenchimento de grupos de doze contribuições para fins de
majoração do coeficiente da aposentadoria, o que não ocorre quando se converte tempo
especial em comum. 4.  Incidente conhecido e improvido.” (TNU, PEDILEF 0505570-
41.2006.4.05.8400, Rel. Antonio Schenkel, DOU 13/04/2012)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. MAJORAÇÃO DA RMI.
ATIVIDADE LABORAL. ANOTAÇÃO EM CTPS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR PROFISSÃO. REVISÃO. SALÁRIO-DE-
BENEFÍCIO. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. ART. 3º, § 2º DA LEI 9.876/99. (...) Uma vez
exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da legislação que a ampara, o
segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal e ao acréscimo decorrente da sua
conversão em comum. Tal acréscimo, porém, não é hábil à majoração da renda mensal de
aposentadoria por idade, porquanto se trata de "tempo ficto".” (TRF 4ª
Região, APELREEX 2007.70.01.004859-2, D.E. 17/03/2010)

“Para a obtenção do coeficiente incidente sobre o salário de contribuição utilizado para
cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por idade (art. 50 da Lei n.º 8.213/91) só
podem ser computadas as contribuições vertidas à Previdência Social, não havendo
autorização legal para o cômputo de tempo ficto resultante da conversão de atividade especial
em comum (Precedentes das Turmas Previdenciárias deste Tribunal)” (TRF 4ª
Região, REOAC 0014017-48.2012.4.04.9999, D.E. 30/01/2013)

“Na apuração da renda mensal de aposentadoria por idade, é irrelevante a conversão de
tempo de serviço especial, que não altera os grupos de doze contribuições considerados no
coeficiente de cálculo do benefício.” (TRF 3ª Região, APELREEX 1090510, e-
DJF3 11/10/2012)
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“A dedução do pleito em juízo de majoração do coeficiente de cálculo da aposentadoria por
idade, mediante o reconhecimento do labor especial, com a respectiva conversão em tempo
comum, não é albergada por lei, implicando a impossibilidade jurídica do pedido, que conduz
à extinção do feito sem julgamento do mérito.” (TRF 4ª
Região, APELREEX 2008.71.00.033123-8, D.E. 15/03/2010)

“O acréscimo decorrente da conversão do tempo de serviço especial para comum não pode
ser computado para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana, uma vez que tal
benefício privilegia as contribuições vertidas pelo segurado em detrimento do tempo de
atividade, a teor do art. 50 da Lei n. 8.213/91.” (TRF 4ª Região, APELREEX 2008.
70.09.001931-4, D.E. 15/03/2010)

Por conseguinte, não cabia mesmo ao INSS analisar a possibilidade de enquadramento de
atividade especial no processo administrativo, porque isso não implicaria modificação no
tempo de carência apurado.

Desse modo, ainda que fosse reconhecido tempo de serviço especial, a autora continuaria
contando com o mesmo tempo de carência expresso em contribuições mensais apurado pelo
INSS no processo administrativo. (...)

Como se observa, o reconhecimento de tempo especial não é hábil à majoração
da renda mensal de aposentadoria por idade, conforme a jurisprudência citada acima,
devendo, portanto, ser tomados, como razões de decidir, os fundamentos da sentença ora
recorrida. Registre-se que, por esse motivo, não haveria interesse de agir, pela autora, no
reconhecimento da especialidade. 

Vale apontar que a autora nem mesmo impugnou especificamente os
fundamentos da sentença. 

Dos vínculos empregatícios anotados em CTPS e das contribuições
individuais

Consta, na CTPS da autora, os seguintes vínculos empregatícios: 6/5/1975 a
2/7/1975, 1/6/1976 a 4/2/1977, 5/5/1977 a 19/9/1977, 1/7/1978 a 14/3/1981, 13/10/1981 a
28/2/1982, 10/1/1983 a 1/2/1983, 28/9/1983 a 13/5/1985, 9/9/1985 a 18/10/1985, 3/4/1986 a
22/12/1987, 17/5/1988 a 16/12/1988 e 2/5/1991 a 7/8/1992 (Evento 1). 

No espelho do CNIS, por sua vez, constam os seguintes vínculos de
trabalho/períodos contributivos: 1/6/1976 (sem data-fim), 5/5/1977 (sem data-fim), 1/7/1978
a 14/3/1981, 13/10/1981 a 28/2/1982, 10/1/1983 a 1/2/1983, 26/9/1983 a 13/5/1985, 9/9/1985
a 18/10/1985, 17/5/1988 a 16/12/1988, 2/5/1991 a 7/8/1992, 17/7/1998 a 8/2007 (Instituto
Estadual de Saúde Pública), 1/4/2003 a 31/10/2003 (Transportadora Continental Ltda.),
27/7/2007 a 12/2016 (estado do Espírito Santo), 8/10/2007 a 12/2010 (município de Vila
Velha/ES) e contribuições individuais (1/2/2018 a 31/10/2018). 

Assim, verifica-se que o CNIS, com relação aos vínculos empregatícios
anotados na CTPS, não registros os períodos de 6/5/1975 a 2/7/1975, 1/6/1976 a 4/2/1977,
5/5/1977 a 19/9/1977 e 3/4/1986 a 22/12/1987. Ocorre que a sentença já determinou a
averbação desses períodos para fins de carência da aposentadoria por idade almejada. 
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Quanto às guias de pagamento de contribuições individuais acostadas na inicial,
relativas às competências de 2/2018 a 9/2018, 11/2018, 12/2018 e 1/2019, cumpre registrar
que essas contribuições se encontram devidamente anotadas no CNIS, que contempla o
intervalo de 1/2/2018 a 31/3/2019 (Evento 8). 

Registre-se que o período de 1/4/2003 a 31/10/2003, em que prestou serviços
à Transportadora Continental Ltda., consta também no CNIS.

Do cálculo do benefício almejado

A autora requer a concessão de aposentadoria por idade desde a DER em
9/4/2018 e, para tanto, deveria comprovar a carência de 180 contribuições ou 15 anos.
Somando-se todos os períodos anotados no CNIS, os períodos reconhecidos na sentença  e o
período ora reconhecido neste voto, de 1º/1/2011 a 5/5/2011, tem-se o seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
06/05/1975 01/07/1975                       57            1,00                  57     -      1   27
01/06/1976 04/02/1977                     249            1,00                249     -      8     6
05/05/1977 19/09/1977                     138            1,00                138     -      4   16
01/07/1978 14/03/1981                     988            1,00                988      2     8   15
13/10/1981 28/02/1982                     139            1,00                139     -      4   17
10/01/1983 01/02/1983                       23            1,00                  23     -     -    23
28/09/1983 13/05/1985                     594            1,00                594      1     7   16
09/09/1985 18/10/1985                       40            1,00                  40     -      1   10
03/04/1986 22/12/1987                     629            1,00                629      1     8   21
17/05/1988 16/12/1988                     214            1,00                214     -      7     1
02/05/1991 07/08/1992                     464            1,00                464      1     3     8
01/04/2003 31/10/2003                     214            1,00                214     -      7     1
27/07/2007 31/12/2016                   3.446            1,00             3.446      9     5     9
01/02/2018 09/04/2018                       68            1,00                  68     -      2     7

 Total:             7.263    19   10   24

Como se vê, a autora reuniu mais de 15 anos de contribuição na DER, fazendo
ela jus ao recebimento de aposentadoria por idade.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar provimento a ele, determinando
a averbação do período de 1º/1/2011 a 5/5/2011, para fins de carência, e a concessão de
APOSENTADORIA POR IDADE desde a DER em 9/4/2018. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000401227v50 e do código CRC 79b661da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5001677-87.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JULIO KUSTER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença (Evento 21) que julgou
improcedente seu pedido de aposentadoria por "tempo de serviço" com aproveitamento de
tempo de atividade rural (DER em 25/10/2016). Em suas razões recursais (Evento 17) alega,
em síntese, (i) que os documentos acostados aos autos comprovam que trabalhou por muitos
anos no meio rural; (ii) que a requerida deixou de homologar erroneamente, seu exercício de
atividade rural; e (iii) somando-se o tempo que trabalhou no campo com o período que
exerceu atividade urbana, faz jus à concessão da aposentadoria por "tempo de serviço".
Contrarrazões da parte ré (Evento 31).

VOTO

Inicialmente, passo a análise  do período de labor rurícola alegado pela parte
autora.

Para demonstrar o exercício de atividade rural do autor, constam nos autos os
seguintes documentos:

(i) Certidão de casamento contraído em 29/09/1984 constando a qualificação do
autor como lavrador (Evento 1, PROC2);

(ii) Declarações de exercício de atividade rural (Evento 1, PRCADM3);

(iii) Termo de homologação da atividade rural tendo o INSS reconhecido o
labor campesino do autor nos seguintes períodos: de 02/01/1985 a 02/01/1988 e de
11/03/1998 a 20/04/2005 (Evento 1, PRCADM3);

(iv) Contratos de parceria agrícola referenetes aos períodos homologados pelo
INSS (Evento 1, PRCADM3); e

(v) Ficha de matrícula da filha, realizada em 19/12/1991, qualificando o autor
como lavrador (Evento 1, PRCADM3).

Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, restou
devidamante demonstrado o labor campesino da parte autora de 02/01/1977 a 01/01/1985,
fazendo o autor jus à averbação do referido período.
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Quanto ao benefício requerido, a aposentadoria por tempo de contribuição,
anteriormente nomeada de aposentadoria por tempo de serviço, é regida pelo art. 9º da EC
20/98, in verbis:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é
assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de
previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender
aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se
mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data
da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea
anterior.

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea
anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da
aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição
que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à
época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente para requerer a
aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de transição para o
cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram aplicação se o segurado
não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

Para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, as
exigências expressas no art. 9º da Emenda Constitucional nº 20/98, devem ser atendidas.

Além disso, importa mencionar que o tempo de atividade rural é aproveitável
para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº
8.213/91, que dispõe:
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Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por fim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou seu
entendimento acerca da desnecessidade do recolhimento de contribuições previdenciárias
durante o tempo de exercício de atividade rural, anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, a fim
de que tal tempo possa ser aproveitado para fins de concessão do benefício de aposentadoria
urbana. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (ART. 485, INCS. V E IX, DO CPC). FALTA DE
DEPÓSITO DO ART. 488, INC. II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SEM
FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
RURAL, ANTERIOR À LEI N.º 8.213/91, PARA FINS DE APOSENTADORIA URBANA PELO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. CONTRIBUIÇÃO.
DESNECESSIDADE. 1. O depósito, à título de multa, previsto no art. 488, § 2º, do CPC, foi
efetuado pelo autor, conforme comprovação nos autos. 2. A ação está fundamentada, conforme
pode ser verificado na peça inicial, nos incisos V e IX do art. 485 do CPC, não havendo falar
em inépcia da inicial. 3. O v. acórdão rescindendo decidiu de acordo com os limites traçados
na ação originária, tendo a discussão relacionada à comprovação das contribuições
previdenciárias como condição para o reconhecimento de tempo de serviço rural perpassado
todo o processo de conhecimento, inocorrendo decisão extra e ultra petita. 4. Esta Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que não é exigível o recolhimento de
contribuições previdenciárias para averbação do tempo de serviço rural prestado
anteriormente à vigência da Lei 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime
Geral da Previdência Social (RGPS). 5. Ação rescisória procedente. ..EMEN: (AR
200101340908, ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/PE), STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA:10/05/2013.DTPB) (Destaco)

 De igual maneira, se manifestou o TRF da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE
TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES
AO PERÍODO AVERBADO. 1. Demonstração simultânea do início de prova material e da
prova testemunhal acerca do exercício das atividades rurícolas da parte autora. 2. Nesse
contexto, "é firme a linha de precedentes nesta Corte e no STJ no sentido de que o início
razoável de prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou posterior
ao nele retratado, desde que corroborado por segura prova testemunhal. Ressalva de
entendimento em sentido contrário do Relator." AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região,
Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julgado em
02/10/2006. 3. Não é exigível o recolhimento das contribuições quando a averbação
pretendida tem a finalidade de contagem de tempo de serviço em atividades rurícolas para
fins de aposentadoria urbana, dentro do mesmo regime, uma vez que o labor rural foi
exercido em período anterior à entrada em vigor da Lei 8.213/91. 4. Apelação do INSS e
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remessa oficial parcialmente providas. (AC 200201990356672, JUIZ FEDERAL FÁBIO
MOREIRA RAMIRO (CONV.), TRF1 – SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:31/07/2013
PAGINA:320.) (Destaco)

Pois bem. A Sentença entendeu que o autor não cumpriu os requisitos para o
deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição sob a seguinte fundamentação:

[...]

A aposentadoria por tempo de contribuição é benefício previdenciário, substitutivo do salário-
de-contribuição ou do rendimento do trabalhador, devido ao segurado que, cumprida a
carência, contar 35 ou 30 anos de contribuição, no caso de homem e mulher, respectivamente.

A Lei n. 8.213/91 resguarda, em seu art. 55, § 2.º, o direito ao cômputo do tempo de serviço
rural, anterior à data de início de sua vigência, para fins de aposentadoria por tempo de
serviço ou contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência.

Segundo o art. 25 da lei, a carência para a aposentadoria por tempo de contribuição –
substitutiva da aposentadoria por tempo de serviço – é de 180 contribuições mensais.

Isso significa que a carência para ter direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição depende do efetivo recolhimento das 180 contribuições mensais. Como dito pela
autarquia, o período rural anterior a 1991 pode ser computado para tempo de contribuição,
mas não para carência, O tempo posterior a 1991 não pode ser computado sequer para
tempo de contribuição sem a respectiva indenização, mas também não será computado para
carência.

No caso concreto, o único período que pode efetivamente ser computado para fins de carência
é o período urbano de 2013 a 2017 (evento 13, doc. 02), o qual, no entanto, não supre a
carência para o benefício.

Constata-se, portanto, que a parte autora não cumpriu com o tempo de carência exigido em lei
para postulação do benefício. 

[...]

Como se vê, não se desconhece que o tempo de serviço rural, anterior a 1991,
pode ser utilizado no cômputo do tempo de contribuição (mínimo de 35 anos). Porém, há
expressa vedação legal que se utilize o referido período de labor campesino no cálculo do
período de carência (180 meses).

Diante dos registros constantes no CNIS (Evento 48), depreende-se que desde
01/01/2013 o autor contribui ao RGPS, em decorrência de seu contrato de emprego com N C
E Galdino. O contrato de trabalho registrado na CTPS (Evento 1, PROC2) consta que o cargo
do autor é servente (Construção Civil), atividade de natureza urbana.

Entre 01/01/2013 e 25/10/2016 (DER), o autor contabiliza 46 meses de
carência, não cumprindo o mínimo de 180 meses necessários para a concessão da benesse
pleiteada.
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Por fim, insta registrar que o autor encontra-se atualmente com 56 anos, não
preenchendo o requisito etário mínimo para a análise da concessão de aposentadoria por
idade híbrida (65 anos).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas
para determinar a averbação do tempo de atividade rural relativo ao período de 02/01/1977 a
01/01/1985. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000380764v21 e do código CRC 6798c838.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001818-69.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIS GONZAGA DAS NEVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORA CUMPRIDA A
CARÊNCIA NA DATA DE ENTRADA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO, EM
25/08/2014 - NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO EM
30/11/2016, NO QUAL A CARÊNCIA HAVIA SIDO COMPLETADA ATRAVÉS DO
EXERCÍCIO SOMENTE DA ATIVIDADE RURAL A PARTIR DE 11/2000 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA

 

Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o
pedido autoral de retroação da DIB da Aposentadoria por Idade do Autor, concedida em
30/11/2016, ao fundamento de que a parte autora já havia cumprido a carência mínima
exigida até a data de entrada do primeiro requerimento, em 25/08/2014.

 

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

 

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
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progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

 

No que se refere ao requisito de idade, observo que a autora nasceu em 1951, de
forma que à data do primeiro requerimento administrativo, 25/08/2014, contava com 60
(sessenta) anos de idade. Naturalmente, à data do segundo requerimento administrativo,
realizado por meio da internet em 30/11/2016, o requisito etário estava igualmente completo.
Desta sorte, estava atendido referido requisito, qualquer que seja o requerimento considerado.

 

Cabe, portanto, analisar o direito ao benefício à luz do primeiro
requerimento administrativo realizado.

 

Para os segurados que implementaram as condições para a aposentação após o
ano de 2011, como é o caso da autora, a carência para obtenção do benefício de aposentadoria
por idade é, em conformidade com o artigo 25, II, da Lei 8.213/91, de 180 (cento e oitenta)
contribuições mensais.

 

Sustenta a autora que, após ter completado 60 (sessenta) anos de idade, requereu
administrativamente o benefício, em 25/08/2014, o que lhe foi negado, ao argumento de que
ainda não havia sido preenchido a carência de 180 contribuições.

 

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...) O autor teve o benefício de aposentadoria por idade rural implantado em
30/11/2016. Alega, porém, que o referido benefício deveria ter sido implantado desde
25/08/2014, quando do primeiro requerimento administrativo.

A parte autora nasceu em 1951, tendo completado 60 anos de idade em 2011,
por conseguinte, o período de atividade que deve ser comprovado, imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.        

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início
de prova material. A parte autora apresentou, dentre outros documentos:
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-Contrato de parceria agrícola, datado de 2012 (Evento 1, OUT3, fls.08/09);

 Da análise dos autos, pode-se perceber que na data do primeiro requerimento
em 2014, o conjunto probatório apresentado não teve o condão de comprovar que ela
trabalhou na qualidade de segurado especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade.

   O CNIS do requerente mostra vários vínculos urbanos até o ano de 2000. No
período de 24/08/2000 a 02/10/2000, o Sr Luis Gonzaga trabalhou como motorista de ônibus
na Empresa TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA (Evento9, INIC1, fls. 65).   Somente
após esse período houve a comprovação do labor rural.    

    Enfim, não há nos autos elementos suficientes para que se reconheça que o
Autor trabalhou na qualidade de segurado especial por tempo correspondente à carência
exigida para a concessão de aposentadoria por idade quando do  requerimento em 2014.

  III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.(...)”

 

 

Assiste total razão a sentença ora recorrida, conforme se demonstrará a seguir.

 

Conforme ressaltado, além do último vínculo urbano do Autor ter se encerrado
tão-somente em 02/10/2000, marco temporal para o início da atividade rural outrora
reconhecida administrativa, resta ressaltar que somente há vínculos urbanos anteriores, em
especial, para o início do período de carência.

 

         Com efeito, o período de carência anterior ao implemento do requisito
etário compreendia 1996 a 2011, enquanto que o período anterior ao primeiro requerimento
administrativo, em 2014, seria de 1999 a 2014.

 

         Todavia, cumpre ressaltar que exercício de atividade urbana nos períodos
de 01/11/1996 a 23/02/1997, de 08/05/1997 a 16/03/1998 e de 01/08/1998 a 06/03/1999, além
de outros vínculos anteriores que remetem à década de 70.
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Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida, uma vez que ainda não
havia sido completada 180 contribuições à época do primeiro requerimento administrativo.

 

Voto por CONHECER do Autor e NEGAR PROVIMENTO ao recurso pelos
motivos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a
gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e
suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª
parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art.
1º da Lei 10.259/2001).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000391694v2 e do código CRC cadc3c3e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5008791-77.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLUCE RAMOS NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento 31)
que, ao julgar procedente o pedido autoral, determinou que a correção monetária deve seguir
a TR, aplicando-se a variação do INPC a partir de 20/09/2017. Em suas razões recursais
(Evento 50), alega, em síntese, que o art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei
nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 foi declarado inconstitucional, logo,
extinto do mundo jurídico nacional em 25 de março de 2015 devendo, a partir dessa data,
haver a incidência do INPC para fins de correção monetária. Contrarrazões da parte ré
apresentadas (Evento 53).

VOTO

A impugnação da parte autora limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária.

Sobre o  tema, o STF, no julgamento do RE 870.947/SE em 20/9/2017, leading
case de repercussão geral, firmou a tese que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da
Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com
relação aos juros de mora, ficou assentado, no referido julgado, que quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º
11.960/09.

Porém, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática
deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF,
sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação
imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.
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Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial.

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar que as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000352106v4 e do código CRC 98bab007.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000763-23.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DULCINEIA DEODORO DE MORAIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL.
TRABALHO RURAL INTERCALADO COM URBANO (34 MESES). recurso
conhecido e provido.SENTENÇA REFORMADA.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença de que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

 

 Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i) desde a mais tenra idade
exerce atividades rurais em regime de economia familiar, a princípio com os seus pais e, após,
na propriedade de sua prima, Sra. Maria Stella de Morais, fato que foi devidamente
comprovado pelos documentos juntados aos autos e depoimentos das testemunhas ouvidas
em audiência; e que (ii) somente exerceu atividade urbana pelos exatos 34 meses, o que não
afasta o seu direito ao reconhecimento de sua atividade rural, por tempo muito superior a
carência.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
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progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

No caso, a Autora, nascida em 1961, cumpriu o requisito etário em 17/11/2016,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

escritura pública de compra e venda de imóvel urbano, lavrada em 09/03/1992, em que o pai da autora está
qualificado com a profissão de agricultor (evento 1, INIC1, fls. 23-25);
carteira sindical rural em nome do pai da autora, Euides Roberto de Moraes profissão lavrador, categoria
aposentado (evento 28, OUT2, fl. 4);
certidão de óbito do pai da autora, Euides Roberto de Moraes, com base em registro civil lavrado em 19/12/2018,
em que consta seu endereço na zona rural (evento 28, OUT2, fl. 5).

 

 

Ainda, em audiência realizada em 13/12/2018, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Da análise do conjunto probatório constante nos autos, restou comprovado que a
parte autora trabalhou no meio rural por período superior à carência legalmente exigida, em
regime de economia familiar, sem a contratação de empregados ou diaristas acima do limite
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legal. Tampouco há dúvidas de que sua renda provém somente do trabalho rural, configurado
o regime de subsistência necessário à caracterização do segurado especial.

 

É certo que a prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os
claros não cobertos pela prova documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: é possível
reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde
que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.

 

 

Com isso, é possível reconhecer o labor rurícola do autor, na condição de
segurado especial somente a partir dos seus 12 anos de idade, em 17/11/1973 até a DER, em
26/09/2017, salvo os períodos urbanos já reconhecidos no CNIS.

 

No tocante aos vínculos urbanos da parte autora, insta registrar que há a
possibilidade de descontinuidade do trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991,
com a intercalação com atividade urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não
viole o princípio da presunção de continuidade que permita inferir a presença de toda uma
vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de
Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de
julgamento realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu
provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de que todo trabalhador
rural que nos curtos períodos de entressafra deixa o campo em busca de trabalho urbano
para sobreviver, retornando, logo após, às lides campesinas.

 

Todavia, a TNU firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo
art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de segurado rural,
ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o
período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), sendo essa a hipótese dos autos,
pois o autor trabalhou para o referido município de 08/2001 a 03/2004 totalizando 32 meses.

 

Com efeito, tendo sido reconhecido o trabalho rural do autor na qualidade de
segurado especial desde 11/1973 e descontando-se do período de carência os 34 meses de
labor de natureza urbana, até a data do requerimento administrativo, em 26/09/2017, o
recorrente conta com muito mais de 180 meses de contribuição, fazendo jus ao benefício
pleiteado.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 28



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 178/472

5000763-23.2018.4.02.5001 500000389372 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Recurso da parte autora conhecido e provido para determinar a concessão de
aposentadoria rural por idade desde a DER em 26/09/2017.

 

Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e do caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
trinta dias, a partir da intimação.

 

As parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de juros
de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e dar provimento a ele para determinar
a concessão de aposentadoria rural por idade desde a DER em 26/09/2017. Sem condenação
em custas judiciais e em honorários advocatícios, ante a Recorrente ter sido vencedora.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000389372v2 e do código CRC 30fd659d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000653-78.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA MARIA GIRALDELI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. DIARISTA E
EMPREGADA RURAL. HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 71 MESES DE
ATIVIDADE RURAL. COMPANHEIRO COM CURTOS VÍNCULOS URBANOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 09/02/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido por não considerar evidenciada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão
da ausência de prova material.

Razões da recorrente: afirma que as provas acostadas aos autos são plenas em
afirmar a sua função habitual como sendo a de trabalhadora rural por período superior à
carência, bem como a prova testemunhal é esclarecedora sobre seu mister rurícola. A
controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial/diarista da parte autora pelo
tempo de carência do benefício.

 

VOTO

Sabe-se que a recorrente nasceu em 20/03/1959 e que requereu sua
aposentadoria por idade em 09/02/2018, quando já contava a idade mínima para o benefício
(55 anos) desde este ano, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, a recorrente juntou diversos documentos aos autos.
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Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

Inicialmente, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental
de todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.

2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.

 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)

 

Portanto, há prova de seu labor rural em tempo remoto, e atualmente, por meio
de documentos escolares mais contemporâneos (2017), ou seja, prazo superior à carência
anterior ao implemento da idade mínima.

 

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como diarista,  especialmente durante o
período não registrados em sua CTPS, corroborado pelas declarações assinadas pelos
proprietários rurais apresentadas aos autos, assim como pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 29



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 181/472

5000653-78.2019.4.02.5004 500000388032 .V2 JRJ17255© JRJ17255

 

O fato de ter sido diarista rural não lhe descaracteriza como rurícola. Isso
porque, a qualificação dada ao diarista rural não é a mesma dada ao segurado especial para
fins previdenciários, trata-se de tipos distintos, o primeiro pertence à categoria de contribuinte
individual, enquanto o último é o próprio tipo que dá nome a sua categoria de segurado.

 

E por se tratar de contribuinte individual (diarista), que em regra presta serviços
a diversas empresas agrícolas ou mesmo pessoas físicas (proprietários rurais), suas
contribuições são de responsabilidade do contratante, bastando a esse tipo de trabalhador
rural a mera comprovação do labor.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS:
QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO
RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: FAVORÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. CUSTAS. MULTA.

1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência
de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-
doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.

2. Presente início de prova material: cópia da CTPS (fl. 17/20) constando
vínculos rurais; corroborada por prova testemunhal consistente (fl. 68/69): indubitável
qualidade de segurado especial da parte autora.

3. Cabe consignar, ainda, que a condição de diarista, bóia-fria ou safrista não
prejudica o direito da autora, pois enquadrada está como trabalhador rural para efeitos
previdenciários (Precedentes: (AC 2005.01.99.057944-2/GO, Rel. Desembargadora Federal
Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.21 de 28/06/2007 e AC
2006.01.99.032549-4/MG, Rel. Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, Segunda
Turma,DJ p.41 de 24/11/2006).É cediço que o trabalhador volante ou bóia-fria experimenta
situação desigual em relação aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em
regra, ou não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, como se vê na
espécie, devendo ser adotada solução "pro misero".

 4. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades
rurais (fls. 49/52).
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5. DIB: à míngua de recurso voluntário no ponto, mantida a sentença que fixou
o início do benefício a contar da data da juntada do laudo pericial.

6. Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; b) sem custas,
porque nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º
do art. 109 da CF/88), o INSS está isento delas quando lei estadual específica prevê o
benefício, o que se verifica nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.

 7. A jurisprudência majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa
diária contra a Fazenda Pública, a não ser que comprovada a recalcitrância do ente público no
cumprimento de decisão judicial. Hipótese não configurada. 8. A antecipação de tutela deve
ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o
acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo.

9. Apelação do INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida,nos
termos dos itens 06 e 07. (AC 00767232620124019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON
JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:21/08/2015
PAGINA:1199.)

 

PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONHECIDA A REMESSA OFICIAL, POR SER
INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO: FALTA DE
REITERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURÍCOLA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO
VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TIDA COMO
TOTAL, DEFINITIVA E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CAMPO POR MAIS DE 12 MESES. CONDIÇÃO DE
RURÍCOLA: INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL: CONTRATO DE PARCERIA
AGRÍCOLA. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL
IDÔNEA. BENEFÍCIO MANTIDO. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO.

I - Incabível a interposição de remessa oficial, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 475, do Código de Processo Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.352, de
26.12.01, que dispensa de reexame necessário as sentenças proferidas a partir de 27.03.2002,
quando a norma entrou em vigor, nos casos em que a condenação for inferior a 60 salários
mínimos, hipótese que se configurará no caso, em que o interstício entre a fixação do termo
inicial do benefício (06.02.2001) e a sentença (18.12.2002) não superaria 60 (sessenta) meses.
Remessa oficial não conhecida.

 II - Não conhecido o agravo retido da autora, por não ter sido reiterado nas
contra-razões de apelação.

 III - Preenchidos simultaneamente todos os requisitos exigidos pela legislação
previdenciária para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
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IV - Na aferição da incapacidade laborativa, o Juiz não está vinculado às
conclusões do laudo pericial, devendo analisar os aspectos sociais e subjetivos do autor no
caso concreto e os reflexos da invalidez sobre sua vida. O laudo atestou que a autora é
portadora de seqüelas derivadas de cirurgia de mastectomia radical da mama direita, em razão
de neoplasia maligna, concluindo pela incapacidade parcial e permanente. A autora apenas
trabalhou na lavoura, já tem quase 50 anos, não havendo possibilidade de que seja readaptada
para outra função e disputar um lugar no atual mercado de trabalho. Incapacidade tida como
total, permanente e insuscetível de reabilitação.

 V - Para a aquisição do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, os trabalhadores rurais que exerçam atividade na qualidade de empregado, diarista,
avulso ou segurado especial da Previdência Social não necessitam comprovar o recolhimento
das contribuições previdenciárias, mas sim o exercício da atividade laboral no campo por
período superior a doze meses (arts. 39, 48, § 2º, e 143 da Lei 8.213/91).

VI - Desempenho de atividade rurícola devidamente comprovado. Na ausência
de prova documental para comprovar o exercício dessa atividade, admite-se a demonstração
através de início razoável de prova material, conjugada com depoimentos testemunhais
idôneos (art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91).

VII - A cópia do contrato de parceria rural, no qual consta a autora como
parceira agricultora, além de notas fiscais de produtor rural em seu nome configuram início
razoável de prova material da atividade rurícola que exercia, quando corroborado por prova
testemunhal idônea, como no caso. VIII - Mantida a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez.

 IX - A prova da incapacidade da autora, o fato de aguardar a prestação
jurisdicional há 4 anos, bem como o fundado receio de um dano irreparável, tendo em vista a
necessidade financeira para a manutenção da sua subsistência, constituem o relevante
fundamento e justificado receio de ineficácia do provimento final, aos quais se alia o
manifesto intuito protelatório do INSS, que se utiliza de todos os meios processuais para
retardar o cumprimento das decisões judiciais, configurando as condições para a concessão
liminar da tutela.

X - Remessa oficial e agravo retido não conhecidos. Apelação improvida.

 XI - De ofício, antecipada a tutela jurisdicional para que o INSS proceda à
imediata implantação, em favor da autora, do benefício de aposentadoria por invalidez, com
data de início do benefício- DIB- na data do requerimento administrativo (06.02.2001) e
renda mensal inicial- RMI- no valor de um salário mínimo, no prazo de 30 dias, sob pena de
multa diária a ser fixada caso descumprida a ordem judicial. (AC 00250897420034039999,
DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, DJU
DATA:20/10/2005 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

O período como diarista ou como segurado especial deve ser conhecido e
computado por este Juízo em seu favor.
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No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam o casal como rural. Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu
atividades rurais pelo prazo de carência do benefício, malgrado o seu companheiro tenha tido
curtos vínculos como segurado urbano, em empresas de construção civil, não tem o condão
de afastar a sua qualidade de segurada especial, no período de carência.

 

Com efeito, o próprio INSS já reconheceu a existência de 71 meses de atividade
rural, cabendo a averbação do período rural, como diarista, entre 2003 a 2013, suficiente para
o cumprimento da carência necessária.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele dou provimento, para julgar
procedente o pedido e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 09/02/2018 e pagar os
atrasados.

 

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

 

Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a
citação será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 29



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 185/472

5000653-78.2019.4.02.5004 500000388032 .V2 JRJ17255© JRJ17255

 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e dar-lhe provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388032v2 e do código CRC 8b9abd3c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 0007940-67.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALMIR SOARES RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL NA MODALIDADE HÍBRIDA. REQUISITO LEGAL
PREENCHIDO. DIARISTA E EMPREGADO RURAL. HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA DE 09 ANOS, 11 MESES E 28 DIAS. INÍCIO DE PROVA
DOCUMENTAL E PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COESA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural, na modalidade híbrida, desde 06/12/2017.

Sentença: julgou improcedente o pedido por não considerar evidenciada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão
da ausência de prova material e inconsistências na prova oral quanto ao seu efetivo labor,
principalmente sob qual natureza, se diarista rural ou segurada especial.

Razões da recorrente: afirma que as provas acostadas aos autos são plenas em
afirmar a sua função habitual como sendo a de trabalhador rural por período superior à
carência, bem como a prova testemunhal é esclarecedora sobre seu mister rurícola. A
controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial/diarista da parte autora pelo
tempo de carência do benefício.

VOTO

Sabe-se que a recorrente nasceu em 1955 e que requereu sua aposentadoria por
idade em 06/12/2017, quando já contava a idade mínima para o benefício (65 anos) desde este
ano, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, a recorrente juntou diversos documentos aos autos.
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Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

Inicialmente, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental
de todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.

2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.

 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)

 

Portanto, há prova de seu labor rural em tempo remoto, pelo menos até o seu
casamento, em 26/01/1980, ou seja, bem como há varias anotações em sua CTPS, que
malgrado o INSS, tenha qualificado o Autor como empregado urbano, se tratava de labor
agrícola, em prazo superior à carência anterior ao implemento da idade mínima.

 

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como diarista, especialmente durante o período
de 2005 a 2013, em que não houve vínculos normais.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 30



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 188/472

0007940-67.2018.4.02.5052 500000388025 .V2 JRJ17255© JRJ17255

 

O fato de ter sido diarista rural não lhe descaracteriza como rurícola. Isso
porque, a qualificação dada ao diarista rural não é a mesma dada ao segurado especial para
fins previdenciários, trata-se de tipos distintos, o primeiro pertence à categoria de contribuinte
individual, enquanto o último é o próprio tipo que dá nome a sua categoria de segurado.

 

E por se tratar de contribuinte individual (diarista), que em regra presta serviços
a diversas empresas agrícolas ou mesmo pessoas físicas (proprietários rurais), suas
contribuições são de responsabilidade do contratante, bastando a esse tipo de trabalhador
rural a mera comprovação do labor.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS:
QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO
RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: FAVORÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. CUSTAS. MULTA.

1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência
de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-
doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.

2. Presente início de prova material: cópia da CTPS (fl. 17/20) constando
vínculos rurais; corroborada por prova testemunhal consistente (fl. 68/69): indubitável
qualidade de segurado especial da parte autora.

3. Cabe consignar, ainda, que a condição de diarista, bóia-fria ou safrista não
prejudica o direito da autora, pois enquadrada está como trabalhador rural para efeitos
previdenciários (Precedentes: (AC 2005.01.99.057944-2/GO, Rel. Desembargadora Federal
Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.21 de 28/06/2007 e AC
2006.01.99.032549-4/MG, Rel. Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, Segunda
Turma,DJ p.41 de 24/11/2006).É cediço que o trabalhador volante ou bóia-fria experimenta
situação desigual em relação aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em
regra, ou não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, como se vê na
espécie, devendo ser adotada solução "pro misero".

 4. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades
rurais (fls. 49/52).
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5. DIB: à míngua de recurso voluntário no ponto, mantida a sentença que fixou
o início do benefício a contar da data da juntada do laudo pericial.

6. Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; b) sem custas,
porque nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º
do art. 109 da CF/88), o INSS está isento delas quando lei estadual específica prevê o
benefício, o que se verifica nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.

 7. A jurisprudência majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa
diária contra a Fazenda Pública, a não ser que comprovada a recalcitrância do ente público no
cumprimento de decisão judicial. Hipótese não configurada. 8. A antecipação de tutela deve
ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o
acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo.

9. Apelação do INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida,nos
termos dos itens 06 e 07. (AC 00767232620124019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON
JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:21/08/2015
PAGINA:1199.)

 

PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONHECIDA A REMESSA OFICIAL, POR SER
INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO: FALTA DE
REITERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURÍCOLA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO
VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TIDA COMO
TOTAL, DEFINITIVA E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CAMPO POR MAIS DE 12 MESES. CONDIÇÃO DE
RURÍCOLA: INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL: CONTRATO DE PARCERIA
AGRÍCOLA. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL
IDÔNEA. BENEFÍCIO MANTIDO. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO.

I - Incabível a interposição de remessa oficial, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 475, do Código de Processo Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.352, de
26.12.01, que dispensa de reexame necessário as sentenças proferidas a partir de 27.03.2002,
quando a norma entrou em vigor, nos casos em que a condenação for inferior a 60 salários
mínimos, hipótese que se configurará no caso, em que o interstício entre a fixação do termo
inicial do benefício (06.02.2001) e a sentença (18.12.2002) não superaria 60 (sessenta) meses.
Remessa oficial não conhecida.

 II - Não conhecido o agravo retido da autora, por não ter sido reiterado nas
contra-razões de apelação.

 III - Preenchidos simultaneamente todos os requisitos exigidos pela legislação
previdenciária para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
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IV - Na aferição da incapacidade laborativa, o Juiz não está vinculado às
conclusões do laudo pericial, devendo analisar os aspectos sociais e subjetivos do autor no
caso concreto e os reflexos da invalidez sobre sua vida. O laudo atestou que a autora é
portadora de seqüelas derivadas de cirurgia de mastectomia radical da mama direita, em razão
de neoplasia maligna, concluindo pela incapacidade parcial e permanente. A autora apenas
trabalhou na lavoura, já tem quase 50 anos, não havendo possibilidade de que seja readaptada
para outra função e disputar um lugar no atual mercado de trabalho. Incapacidade tida como
total, permanente e insuscetível de reabilitação.

 V - Para a aquisição do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, os trabalhadores rurais que exerçam atividade na qualidade de empregado, diarista,
avulso ou segurado especial da Previdência Social não necessitam comprovar o recolhimento
das contribuições previdenciárias, mas sim o exercício da atividade laboral no campo por
período superior a doze meses (arts. 39, 48, § 2º, e 143 da Lei 8.213/91).

VI - Desempenho de atividade rurícola devidamente comprovado. Na ausência
de prova documental para comprovar o exercício dessa atividade, admite-se a demonstração
através de início razoável de prova material, conjugada com depoimentos testemunhais
idôneos (art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91).

VII - A cópia do contrato de parceria rural, no qual consta a autora como
parceira agricultora, além de notas fiscais de produtor rural em seu nome configuram início
razoável de prova material da atividade rurícola que exercia, quando corroborado por prova
testemunhal idônea, como no caso. VIII - Mantida a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez.

 IX - A prova da incapacidade da autora, o fato de aguardar a prestação
jurisdicional há 4 anos, bem como o fundado receio de um dano irreparável, tendo em vista a
necessidade financeira para a manutenção da sua subsistência, constituem o relevante
fundamento e justificado receio de ineficácia do provimento final, aos quais se alia o
manifesto intuito protelatório do INSS, que se utiliza de todos os meios processuais para
retardar o cumprimento das decisões judiciais, configurando as condições para a concessão
liminar da tutela.

X - Remessa oficial e agravo retido não conhecidos. Apelação improvida.

 XI - De ofício, antecipada a tutela jurisdicional para que o INSS proceda à
imediata implantação, em favor da autora, do benefício de aposentadoria por invalidez, com
data de início do benefício- DIB- na data do requerimento administrativo (06.02.2001) e
renda mensal inicial- RMI- no valor de um salário mínimo, no prazo de 30 dias, sob pena de
multa diária a ser fixada caso descumprida a ordem judicial. (AC 00250897420034039999,
DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, DJU
DATA:20/10/2005 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

 

O período como diarista ou como segurado especial deve ser conhecido e
computado por este Juízo em seu favor.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 30



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 191/472

0007940-67.2018.4.02.5052 500000388025 .V2 JRJ17255© JRJ17255

 

No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam o casal como rural. Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu
atividades rurais pelo prazo de carência do benefício.

 

 

Com efeito, o próprio INSS já reconheceu a existência de 09 anos, 11 meses e
28 dias, cabendo a averbação do período rural, como diarista, entre 2005 a 2013, suficiente
para o cumprimento da carência necessária.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele dou provimento, para julgar
procedente o pedido e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 06/12/2017 e pagar os
atrasados.

 

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

 

Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a
citação será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.
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Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e dar-lhe provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388025v2 e do código CRC 5265c289.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:51
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 30



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 193/472

5003256-33.2019.4.02.5002 500000398339 .V2 JRJ17255© JRJ17255

RECURSO CÍVEL Nº 5003256-33.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SONIA MARIA MOURA DE VASCONCELOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE RURAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO RURAL NOS
PERÍODOS DE 09/1975 A 10/1994, DE 11/1994 A 2000 E A PARTIR DE 2013 ATÉ A
DER. RECOLHIMENTOS URBANOS ENTRE 06/2001 A 12/2012. COMPROVAÇÃO
DA ATIVIDADE RURAL A PARTIR DA DATA DOS 12 ANOS (07/09/1975) A
31/10/1994 (DATA ANTERIOR AO INÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES URBANAS).
APLICAÇÃO DO TEMA 1007 DO STJ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E
PROVIDO PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o depoimento das testemunhas
foi suficiente para comprovar que a parte Autora prestou serviços rurais, como segurada
especial, desde os seus 12 anos de idade, completados em 07/09/1975, inicialmente na
companhia dos seus genitores, até 31/10/1994, já com o seu cônjuge, o que seria suficiente
para obtenção do benefício pretendido, bem como em períodos intercalados com atividade
urbana.

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

 A sentença possui a seguinte fundamentação:

“(...) Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade
de segurado especial. O autor nasceu em 1963 e completou a idade exigida como requisito
para concessão do benefício (55 anos) em 2018, por conseguinte, o período de atividade que
deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início
de prova material. Os documentos acostados aos autos, a meu ver, enquadram-se como início
de prova material

Não obstante, a parte autora não tem direito à aposentadoria rural por idade.
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Com efeito, a autora demonstra na inicial ter se afastado do labor rural por
diversos períodos.

Constam do CNIS (Evento09, PROCADM1, fls.43) vários recolhimentos como
empresário/empregador (de 1994 a 1996) e como empregado urbano (no período de 2001 a
2014). Tal fato configura descontinuidade incompatível com a concessão do benefício
pretendido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DESCONTINUIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO.
CARÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade
rural e a perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é
superior à assinalada pela legislação previdenciária.
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período
imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão
do benefício, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp
1.354.908/SP, Rel.
Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)8)

 

Sendo assim, a parte autora não faz jus à concessão do benefício requerido.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)”

 

Como se observa, a sentença chegou à conclusão de que não haveria prova
inequívoca do alegado labor rurícola, como segurada especial, bem como somente resta
incontroverso o exercício de atividade urbana entre 07/06/2001 a 14/12/2012, ainda que não
sucessivamente.

Com efeito, ao contrário do juízo sentenciante, entendo que a parte Autora
comprovou o exercício de atividade rural, no período de 07/09/1975, data que completou 12
anos de idade, até 31/10/1994, antes do início do seu labor urbano, conforme expressamente
requerido na inicial.
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Não há início de prova material do exercício do labor rural da Autora, na
companhia do seu cônjuge, após o início do seu labor urbano, na qualidade de contribuinte
individual, empresária, bem como possivelmente prestadora de serviços da Secretaria
Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo e da Fundação de Brasília.  

 

Malgrado a prova testemunhal assevere o exercício de certa atividade rural de
forma ininterrupta até a presente data, cumpre ressaltar que a Autora exerceu 67 meses de
atividade urbana, no período de 2001 a 2012, dentro do período de carência para o benefício
de aposentadoria rural.

Assim, faz jus a parte autora somente à averbação do período de 07/09/1975 a
31/10/1994, para fins de carência da aposentadoria por idadea, a ser somado ao período já
homologado pelo INSS, a título de segurada urbana.

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

 

Contudo, a Autora somente fará jus ao benefício previdenciário na modalidade
híbrida em 07/09/2023, quando preencher o requisito etário de 60 anos.

Voto por conhecer o recurso da Autora e, no mérito, dar-lhe provimento
parcialmente para determinar a averbação do tempo rural do período de 07/09/1975 a
31/10/1994.  Sem custas e Honorários advocatícios, ante à Recorrente ter sido  parcialmente
vencedora.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000398339v2 e do código CRC 52d8750b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000234-61.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RAYMUNDO ALVES FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL.  CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP. INÍCIO DE
PROVA DOCUMENTAL TÃO-SOMENTE A PARTIR DA DATA DO PERÍODO
HOMOLOGADO PELO INSS EM 21/07/2006. NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO
DE CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, que o início de prova material juntamente com a testemunhal
comprovam seu efetivo exercício de atividade rural como pescador artesanal por período
superior à carência, cabendo, portanto, retroatividade do início de prova documental.

 

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
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período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

No caso, o Autor, nascida em 1951, cumpriu o requisito etário em 2011,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

-  carteira de pescador artesanal datada de 2009, com registro da primeira
emissão em 2008 (Evento 1, OUT3 – fl. 04); 

- requerimento do seguro desemprego no período do defeso no ano de 2011
(Evento 1, OUT3 – fl. 10); 

- pagamento de prestação à colônia de pescadores de Nova Viçosa/BA, em
2006/2007 e 2017 (Evento 1, OUT3 – fl. 10); 

- recebimento de seguro desemprego de 04/2011 a 10/2011 e de 04/2012 a
05/2012 (Evento 1, OUT3 – fl. 14;

- declaração que informa o trabalho do autor há mais de 30 anos atrás em várias
embarcações que operavam o setor de pesca (Evento 1, OUT2 – fl. 05)

 

Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.
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Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.

 

 

 

Assim sendo, entendo que a parte Autora necessita comprovar o exercício de
atividade rural, no período de 1996 a 2011, antes do preenchimento do requisito etário ou de
2002 a 2017, antes da entrada do requerimento administrativo, o que não também não
ocorreu, haja vista os documentos apresentados aos autos serem todos relativos ao período já
homologado pelo INSS, a partir de 21/07/2006.

 

 

Com efeito, a prova testemunhal somente foi capaz de atestar o retorno do
Autor à atividade pesqueira a partir da sua fixação de residência no Estado do Espírito Santo,
após vários anos morando e trabalhando no Estado da Bahia, tendo o Autor, em seu
depoimento pessoal, afirmado que está trabalhando somente há mais ou menos dez anos no
solo capixaba.

 

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

 

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:
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DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).
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No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

 

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 30/10/2017.

 

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora, reformo a sentença para extinguir o
feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido de
aposentadoria rural. Sem condenação em custas judiciais e sem honorários advocatícios, ante
à reforma de ofício.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000391683v2 e do código CRC a50afc06.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5002650-05.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DENISE ALVES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DESDE 1981. CONJUGE QUALIFICADO
COMO EMPRESÁRIO DE 2003 A 2006 E PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR DO ANO 2012/2013. AUSENCIA DO PREENCHIMENTO DA
CARÊNCIA DE 180 MESES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, que a documentação apresentada comprova que sempre trabalhou
no meio rural, fazendo jus à benesse pleiteada, bem como as testemunhas confirmaram que o
casal sempre trabalhou, em regime de economia familiar, conforme contratos de parcerias
agrícolas apresentados aos autos, juntamente com documentos pessoais.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
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período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

Consigne-se, ainda, que a circunstância de um dos integrantes do núcleo
familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades
concomitantes, para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida
com a exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012). Registre-se também que a
jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC
50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

 

 No caso, a autora, nascida em 1961, cumpriu o requisito etário em 2016
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

- Contrato de Parceria Agrícola (Evento1, PROCADM3, fls. 10/13);

- Ficha de atendimento médico (Evento1, PROCADM3, fls. 54)

- Ficha de matrícula dos filhos (Evento1, PROCADM3, fls. 42/44)
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Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

“(...)Da análise das provas acima mencionadas, pode-se perceber que a parte
Autora possuía algum envolvimento com a atividade rural. Contudo, o conjunto probatório
não tem o condão de comprovar que ela trabalhou na qualidade de segurado especial por
tempo correspondente à carência exigida para a concessão de aposentadoria por idade.

Ressaltar-se que, o esposo da Autora manteve vínculo urbano, foi proprietário
de uma farmácia  no município de Cachoeiro de Itapemirim. A própria requerente afirma em
depoimento que seu marido morou foi dono do estabelecimento, o que foi confirmado pelas
testemunhas ouvidas em audência.

A respeito da renda proveniente do trabalho de outro membro do grupo familiar,
já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que “a atividade urbana de um dos membros do
grupo familiar não descaracteriza a condição de segurada especial, devendo ser averiguada
a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar”. (REsp
1.304.479/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamim, julgado em 10.10.2012) (gn).

A CTPS da requerente aponta anotação de trabalho como costureira (Evento 1 –
CTPS, fls.02)

Assim, diante de tais informações, verifica-se que o trabalho agrícola
desenvolvido pela parte Autora não se concebe como atividade essencial à garantia da
subsistência familiar, descaracterizando-se, pois, o regime de economia familiar e, por
conseguinte, a condição de segurado especial.

Em se tratando de demandas desta natureza, em que há necessidade de prova
robusta e idônea, entendo que o complexo de provas contido nos autos resta fragilizado,
permanecendo um quadro de incerteza sobre o efetivo labor rurícola na qualidade de
segurado especial em regime de economia familiar.

Enfim, não há nos autos elementos suficientes para que se reconheça que a
Autora trabalhou na qualidade de segurado especial por tempo correspondente à carência
exigida para a concessão de aposentadoria por idade.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)”
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Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e a parte autora não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudesse infirmá-la, apenas reiterando os argumentos já apresentados, os quais foram
todos refutados pela decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

 

Por fim, cumpre ressaltar que, em recente julgamento, na sessão ocorrida no dia
30/01/2019, esta Colenda 1ª. Turma Recursal/ES, por unanimidade, em consonância com o
voto do Relator Dr. Pablo Moraes, nos autos do Processo n. 0015128-54.2017.4.02.5050/01,
fixou o seguinte entendimento:

 

 

 

“(...) II.3.A sentença exauriu a causa, em termos probatórios. Demonstrou que a
autora não era meeira (segurada especial), mas diarista.

O segurado diarista é, de fato, qualificado pela lei como contribuinte individual,
tal qual apontou a sentença.

Ocorre que a jurisprudência – provavelmente por conta da notória
hipossuficiência do diarista, o que em muito lhe dificulta prover o regular recolhimento de
contribuições – passou a equiparar o diarista (bóia-fria) como segurado especial.

Assim o fez tanto a TNU (PEDILEF 201072640002470,  DOU 20/09/2013 pág.
142/188) quanto o STJ (REsp n.º 1667753/RS, 2ª Turma. DJe 14/11/2017).

A equiparação do diarista ao segurado especial se dá pela fragilidade econômica
do referido trabalhador. Isso restou patenteado, por exemplo, no julgamento do REsp
1762211 / PR, cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO  ESPECIAL.  ENQUADRAMENTO  DO 
TRABALHADOR BÓIA-FRIA.  EQUIPARAÇÃO  AO  SEGURADO  ESPECIAL. ART.
11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição
de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o  inciso  VII  do  art.  11  da  Lei 
8.213/1991,  no que tange aos requisitos    necessários    para    a    obtenção   de   benefícios
previdenciários.
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 2.  Exigindo-se,  tão  somente,  a apresentação de prova  material,  ainda  que 
diminuta,  desta  que  corroborada por robusta  prova  testemunhal, não havendo que se falar
em necessidade de   comprovação  de  recolhimentos  previdenciários  para  fins  de
concessão  de  aposentadoria  rural  (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN,  DJe  19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria   exerce  sua  atividade  em  flagrante 
desproteção,  sem qualquer  formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que
demonstra  a  total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições
previdenciárias.

4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ – 1ª Turma. RECURSO ESPECIAL 2018/0218104-5. DJe 07/12/2018).

 

Note-se que a lei prevê uma contribuição que deve ser paga pelo segurado
especial, incidente sobre a receita bruta obtida com a venda de sua produção (artigo 25, I, da
Lei 8.212/91).

Ao equiparar o diarista ao segurado especial, nenhuma contribuição será viável
cobrar-lhe, visto que ele não obtem receita oriunda de comercialização de sua produção (a
produção não é dele, é de outrem em favor de quem labora).

Nesse contexto, tal entendimento jurisprudencial imputou caráter nitidamente
assistencial ao benefício de aposentadoria por idade quando o mesmo é concedido a um
diarista (bóia-fria).

Dentro de tal contexto, sendo ele equiparado pela jurisprudência ao segurado
especial, a exceção prevista na parte final do inciso I do § 9º do artigo 11 da Lei 8.213/91.

Por conseguinte, uma vez que a parte autora recebe desde 1989 pensão por
morte decorrente do falecimento de seu marido (fl. 25), nota-se que o caráter assistencial do
benefício pretendido – dado implicitamente pela jurisprudência, quando concede
aposentadoria por idade a diaristas que nunca recolheram contribuições –, é inteiramente
inexistente no caso concreto.

Pelas razões expostas – divergindo da razão de decidir adotada na sentença – o
recurso da autora não deve ser acolhido.

Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto
que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.”(...)”

 

        

          Sendo assim, ante à percepção da pensão por morte pela parte Autora
desde 1981, não há como se reconhecer a qualidade de segurada especial, assim como ante à
qualificação do seu cônjuge sócio de farmácia durante 2003 a 2006, e pelo fato, ainda, de
possuírem veículo automotor do ano de 2012/2013, demonstra capacidade financeira.

 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e negar provimento a ele.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000394708v2 e do código CRC fbf7d2ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5002111-64.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE FLORENCIO DA CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE RURAL.
RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL.AUSENTE O INÍCIO DE
PROVA MATERIAL EM RELAÇÃO AOS PERÍODOS POSTERIORES AO
PROCESSO ANTERIOR.AUTOR PERCEBE PENSÃO POR MORTE DESDE
16/01/2004. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.  SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 

Trata-se de recurso interposto pelo(a) autor(a) em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural. Em suas razões recursais, alega, em
síntese, que apresentou diversos documentos sinalizando o exercício de labor rural durante os
períodos impugnados, corroborados pela prova oral a ser colhida pelo Juízo, o que ensejaria a
procedência dos pedidos.

VOTO

 O autor ajuizou a ação objetivando a concessão de aposentadoria por idade
rural, sustentando que, em 2005, quando implementou o requisito etário (60 anos), já teria
reunido o tempo necessário para o recebimento do benefício (contrato de parceria agrícola no
período de 05/02/1981 a 20/10/2003). A sentença julgou improcedente os pedidos, sob os
seguintes fundamentos:

 

“ (...)DA COISA JULGADA

A parte requerida aduziu a existência de coisa julgada entre a presente demanda
(NB nº 178.017.466-4) e a ação nº 0006155-40.2016.8.08.0008 (NB nº 159.758.255-4).

Segundo a parte requerida, o primeiro requerimento administrativo que foi
objeto do processo ajuizado anteriormente era referente ao mesmo período de atividade rural
invocado nestes autos, salientando que o Poder Judiciário já analisou o interregno, tendo
julgado improcedente a pretensão autoral naquele feito.
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Inicialmente, cumpre mencionar que a discussão acerca da coisa julgada nestes
autos se limitará ao período anterior a 14/04/2014, data da entrada do requerimento
administrativo NB nº 159.758.255-4, uma vez que este foi o interregno apreciado naquele
feito.

Frisa-se também que, mesmo diante de apresentação de nova documentação aos
autos, para a aplicação da coisa julgada secundum eventum probationis seria necessário que a
parte autora demonstrasse a impossibilidade de apresentação da referida prova no processo
judicial anterior, o que não restou comprovado neste feito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA
JULGADA. DOCUMENTO PREEXISTENTE. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM
PROBATIONIS. Hipótese em que o documento poderia ter sido apresentado no processo
judicial anterior (processo trabalhista julgado no mesmo ano do primeiro processo
judicial), de modo que incabível a relativização da coisa julgada secundum eventum
probationis. Precedentes. (TRF-4 - AC: 50047646620134047104 RS 5004764-
66.2013.4.04.7104, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 28/08/2018, QUINTA TURMA)

 Desse modo, entendo que a discussão referente ao reconhecimento do trabalho
rural exercido no interregno anterior a 14/04/2014 está alcançado pela coisa julgada formada
no processo nº 0006155-40.2016.8.08.0008.

Passo à análise do pedido de aposentadoria por idade da parte autora com base
no período posterior ao marco supracitado.    

DO MÉRITO

O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº
8.213/91.

Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora
precisa demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime
de economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142, da Lei nº 8.213/91.

Cabe destacar que o autor completou 60 (sessenta) anos de idade em 2005,
requerendo o benefício em 01/06/2018, devendo cumprir uma carência de 144 meses de
atividade rural, anteriores ao implemento do requisito etário ou ao requerimento
administrativo.

No que tange ao período anterior ao implemento da idade, tal interregno não
pode ser objeto de discussão nessa demanda pois já foi apreciado no processo 0006155-
40.2016.8.08.0008e alcançado pela coisa julgada material.

Em relação ao trabalho rural supostamente exercido entre 15/04/2014 a
01/06/2018 (requerimento administrativo), nota-se que este interregno não seria suficiente
para a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, pois a carência que a parte
autora deveria comprovar é de 144 meses.
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Ou seja, mesmo que eventualmente comprovada a atividade rural no período, a
carência - um dos requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural - não seria
atingida.

Sendo assim, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

Necessário mencionar que, em que a pese a existência de início de prova
material nos autos, reputo como dispensável a sua complementação por prova testemunhal,
uma vez que tal instrução probatória em nada alteraria o julgamento do mérito deste feito,
ficando ressalvada sua apreciação em outra demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da
aposentadoria por idade rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.(...)”

 

De fato, considerando a decisão, transitada em julgado, exarada pelo Juízo de
Linhares nos autos do processo 0006155-40.2016.8.0008, não pode haver reanálise do
período de labor rural anterior ao requerimento administrativo formulado em 14/04/2014, que
foi objeto da supracitada demanda. Assim, passa-se à análise do alegado labor rural exercido
a partir de 14/04/2014 até a DER: 01/06/2018.

 

 Com relação ao período de 04/2014 a 01/06/2018 (última DER), NÃO há
elementos novos. Os demais documentos, por sua vez, são contemporâneos aos períodos não
reconhecidos na ação judicial já transitada em julgado, na qual foi inclusive produzida prova
testemunhal.

 

Ressalta-se que, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do
STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula
34).

 

Assim, como a parte autora não apresentou nenhum argumento ou elemento de
prova que pudessem infirmar a sentença, ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
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Como não houve cumprimento da carência (12 anos), não há que se falar em
concessão de aposentadoria por idade, ante a inexistência de início de prova material.

 

Ainda, entendo que a sua caracterização como segurado especial se encontra
afastada, por maior parte do período de carência anterior a última DER, uma vez que o Autor
percebe pensão por morte, desde 16/01/2004.

 

Com efeito, cumpre ressaltar que, em recente julgamento, na sessão ocorrida no
dia 30/01/2019, esta Colenda 1ª. Turma Recursal/ES, por unanimidade, em consonância com
o voto do Relator Dr. Pablo Moraes, nos autos do Processo n. 0015128-54.2017.4.02.5050/01,
fixou o seguinte entendimento:

 

 

 

“(...) II.3.A sentença exauriu a causa, em termos probatórios. Demonstrou que a
autora não era meeira (segurada especial), mas diarista.

O segurado diarista é, de fato, qualificado pela lei como contribuinte individual,
tal qual apontou a sentença.

Ocorre que a jurisprudência – provavelmente por conta da notória
hipossuficiência do diarista, o que em muito lhe dificulta prover o regular recolhimento de
contribuições – passou a equiparar o diarista (bóia-fria) como segurado especial.

Assim o fez tanto a TNU (PEDILEF 201072640002470,  DOU 20/09/2013 pág.
142/188) quanto o STJ (REsp n.º 1667753/RS, 2ª Turma. DJe 14/11/2017).

A equiparação do diarista ao segurado especial se dá pela fragilidade econômica
do referido trabalhador. Isso restou patenteado, por exemplo, no julgamento do REsp
1762211 / PR, cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO  ESPECIAL.  ENQUADRAMENTO  DO 
TRABALHADOR BÓIA-FRIA.  EQUIPARAÇÃO  AO  SEGURADO  ESPECIAL. ART.
11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição
de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o  inciso  VII  do  art.  11  da  Lei 
8.213/1991,  no que tange aos requisitos    necessários    para    a    obtenção   de   benefícios
previdenciários.
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 2.  Exigindo-se,  tão  somente,  a apresentação de prova  material,  ainda  que 
diminuta,  desta  que  corroborada por robusta  prova  testemunhal, não havendo que se falar
em necessidade de   comprovação  de  recolhimentos  previdenciários  para  fins  de
concessão  de  aposentadoria  rural  (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN,  DJe  19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria   exerce  sua  atividade  em  flagrante 
desproteção,  sem qualquer  formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que
demonstra  a  total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições
previdenciárias.

4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ – 1ª Turma. RECURSO ESPECIAL 2018/0218104-5. DJe 07/12/2018).

 

Note-se que a lei prevê uma contribuição que deve ser paga pelo segurado
especial, incidente sobre a receita bruta obtida com a venda de sua produção (artigo 25, I, da
Lei 8.212/91).

Ao equiparar o diarista ao segurado especial, nenhuma contribuição será viável
cobrar-lhe, visto que ele não obtem receita oriunda de comercialização de sua produção (a
produção não é dele, é de outrem em favor de quem labora).

Nesse contexto, tal entendimento jurisprudencial imputou caráter nitidamente
assistencial ao benefício de aposentadoria por idade quando o mesmo é concedido a um
diarista (bóia-fria).

Dentro de tal contexto, sendo ele equiparado pela jurisprudência ao segurado
especial, a exceção prevista na parte final do inciso I do § 9º do artigo 11 da Lei 8.213/91.

Por conseguinte, uma vez que a parte autora recebe desde 1989 pensão por
morte decorrente do falecimento de seu marido (fl. 25), nota-se que o caráter assistencial
do benefício pretendido – dado implicitamente pela jurisprudência, quando concede
aposentadoria por idade a diaristas que nunca recolheram contribuições –, é
inteiramente inexistente no caso concreto.

Pelas razões expostas – divergindo da razão de decidir adotada na sentença – o
recurso da autora não deve ser acolhido.

Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto
que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.”(...)”

 

 

           Sendo assim, ante à percepção da pensão por morte pela parte Autora
desde 2004, não há como se reconhecer a qualidade de segurada especial no período anterior
ao preenchimento do requisito etário, em 15/10/2005 ou antes do requerimento
administrativo, em 01/06/2018, uma vez que o Autor teria capacidade contributiva para
efetuar recolhimentos previdenciários, o que não ocorreu.

 

         

Com efeito, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual previsto
no art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar que laborou na qualidade de segurada
especial por período suficiente ao preenchimento da carência do benefício pretendido, no
momento anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

 

 

Voto por conhecer o Recurso da parte autora e negar provimento a ele.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000392419v2 e do código CRC 3753adde.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000426-85.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE OSMAR LORENZONI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
RURAL. PROPRIETÁRIO RURAL DE ÁREA COM MAIS DE 169 HECTARES.
RECOLHIMENTO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE
2003 A 2018. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO AUTOR COMO SEGURADO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 19/04/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido, vez que o Autor é proprietário rural,
bem como contribuinte individual, na qualidade de sócio de madeireira, desde 2003, o que
afasta-o como de segurado especial.

Razões da parte recorrente: diz que desde a adolescência trabalha no meio rural,
sob o Regime de Economia Familiar, sendo, portanto, que comprova seu labor desde 1983,
conforme escritura pública de doação de propriedade rural denominada “Fazenda Varginha”;
e demais documentos conforme em anexo, o que comprovam que o recorrente sempre viveu e
vive, sob o Regime de Economia Familiar.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 26/03/1956 e que requereu a
aposentadoria por idade em 26/03/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício
em 2016 (60 anos), quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurado
especial.
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De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Para tanto, o Autor apresentou escritura pública de aquisição de propriedade
rural, em 06/05/1983; através de doação de seus genitores.

 

Com efeito, o Autor, em seu depoimento pessoal, declarou que sempre exerceu
atividade rural em sua propriedade, bem como que a empresa “MAFECOL – Madeiras e
Ferragens Cobilândia LTDA. pertence ao seu irmão e que apenas emprestou o seu nome,
como um favor, gratuitamente, sem receber qualquer remuneração.

 

A confirmar a renda suficiente do casal, o fato de possuírem bens materiais que
demonstra não se tratar de um regime de economia familiar, no qual a renda advinda da terra
é suficiente tão somente para a subsistência.

 

Portanto, a existência de contribuições individuais em seu nome também
demonstra capacidade financeira.

 

A aposentadoria por idade rural é prevista para aqueles que retiram da
agricultura, da pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual
o pagamento do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em
regra, somente os parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao
benefício, o que não é o caso dos autos.

 

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de
contribuição, a parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir
seu benefício. Não se nega a sua condição de proprietário/produtor rural, mas na condição de
segurado individual e não segurado especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a
exação previdenciária prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de
Custeio.
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Com efeito, o Autor poderá continuar a recolher as contribuições
previdenciárias, como já vem realizando solicitar um novo benefício previdenciário de
aposentadoria por idade, quando preencher o requisito etário para a aposentadoria por idade
urbana, com 65 anos, em 26/03/2021.

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000393088v2 e do código CRC 2b68c994.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5011167-36.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLARICIA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
PESCADORA ARTESANAL.  INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO ALEGADO
TRABALHO PARA O PERÍODO JÁ HOMOLOGADO PELO INSS DE 19/01/2007
ATÉ 2017. PROVA TESTEMUNHAL FORTE E COESA DE QUE A AUTORA
EXERCIA A ATIVIDADE DE PESCADORA EM PERIODO ANTERIOR. RECURSO
DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA

 

          Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, por comprovação da
qualidade de segurado especial.

 

          Em suas razões recursais sustenta que não há início de prova material do
alegado período de atividade pesqueira, para o período antes de 19/01/2007, já homologado
pelo INSS.

 

A sentença ora recorrida analisou detalhadamente a irresignação recursal,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos seguintes termos:

 

“(...)Os seguintes documentos podem ser aceitos como início de prova material: 

carteira de pescador profissional, em nome da autora, datada em 19/1/2007, com validade até 12/6/2009 (evento 1,
COMP8);
comprovante de recebimento de seguro-desemprego ao pescador artesanal, com parcelas recebidas entre outubro e
dezembro de 2014 (evento 1, COMP11).

No CNIS não há nenhum registro de atividade urbana imputável à parte autora,
circunstância que reduz o grau de rigor exigível na valoração do início de prova material.
O CNIS só confirma registro de inscrição da autora como segurada especial em 19/1/2007
(evento 4, OUT1, fl. 1):
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A prova testemunhal confirmou que a autora durante muitos anos cata e vende
mariscos de forma artesanal na Praia de Itapoã, em Vila Velha, com o apoio de familiares.
Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal 

É pescadora artesanal; nunca fez outra coisa na vida a não ser pescadora
artesanal, só fez faxina; pescadora artesanal e faxineira; mas não era faxina direto não, era
uma vez na semana; hoje não faz mais faxina, mexe só com marisco; não sabe até quando fez
faxina, tem muitos anos; quando não dava para pescar, tinha um meio de procurar uma
faxininha pra poder comprar as coisas pra casa; começou a trabalhar quando não dava nada
de marisco; primeiro trabalho que a autora teve na vida foi de pescadora, com 12 anos de
idade; a partir dos 12 anos começou a pescar, na Praia de Itapuã; jogava a rede, puxava, vinha
os peixes, vendia na beira da praia; pescava a autora e a família; os filhos da autora e seu
marido; pescava a autora e mais algumas pessoas, quando tinha 12 anos de idade, as amigas,
as crianças; todo mundo pescava; pescava nessa época, pescadinha, manjuba, peixes
pequenos que dão na beira da praia; as vezes colocava uma rede e pescava 20 kg; quando era
pequeno, da mesma idade, começava a colocar as redes juntos; era tarrafa, rede foi depois;
começou com tarrafa, tarrafinha, jogava na beira da praia e panhava; criança de 12 anos
consegue jogar uma tarrafa, na beira da praia; jogava de qualquer jeito e panhava as caixinhas
de peixe; era em dois, pegava em dois, um do lado e outro do outro; tarrafa é uma só pessoa,
desarmou a tarrafa, joga e puxa; peixe era vendido ali mesmo, pra qualquer um que passava
na rua, na beira da praia, tinha quem se interessasse por isso, pessoas que viam de fora,
passavam a compravam, alguém dali mesmo; autora casou com 15 anos; casou com Damião
Miranda Ferreira; é casada até hoje; marido da autora é pescador também; marido da autora
exerce a pesca de pescadinha, pescada, curumim, peroá; pescava ali mesmo, na praia;
compraram um barquinho, e do barquinho ia pescar; barquinho era a remo; marido da autora
pescava sozinho, pescava de linha; aí quando era manjuba jogava a rede; nessa época
moravam em Itapuã; tem colônia de pescadores; a colônia de pescadores fica ali mesmo em
Itapuã; barco ficava em Itapuã, na beira da praia, em frente a passarela, aí fica em frente, na
castanheira; sempre ficou ali o barco, barco está lá até hoje, não sai de lá; é o ganha pão da
autora; peixe é vendido ali mesmo, dali não sai para mercado, para lugar nenhum; tem uma
banca na beira da praia, aí quando marido da autora chega, aí a autora vai pra lá, chega lá,
fica ajudando ele a vender, enquanto ele vai fazer outras coisas, sai pescar outra vez, o marido
da autora coloca uma rede, no meio do mar, para no outro dia seguinte ele mirar; marido da
autora sai as 5 da manhã e chega 12 horas/13 horas, aí traz o peixe pra vender, vão vendendo
os peixes, enquanto marido da autora vai mirar outras redes que colocou no mar; porque se
botar uma rede agora, e se não mirar hoje ainda, quando chegar amanha já estarão estragados,
aí ninguém compra; a autora e seus filhos ficam cuidando dos peixes; teve filhos com o Sr.
Damião, foram 5 filhos; autora fica na beira da praia vendendo; a autora e 3 filhos ficam; uma
filha está trabalhando, ela trabalha em Vitória, em casa de recreação, de gente em
recuperação, a Janiely dos Santos, ela mora com uma pessoa, não mora com a autora e
família não; essa filha saiu de casa desde a idade de 18 anos, hoje ele está com 24 anos; os 3
filhos da autora que ajudam na venda só fica ali, tinha um que era jardineiro, mas está parado
também, aí fica ajudando; os 3 filhos moram com a autora; autora é marisqueira; armadilha é
rede mesmo, marido da autora cuida de armadilha, para poder panhar os peixes; quanto tem
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ele põe, quando não tem vem embora; aí só no outro dia que ele sai cedo de novo para pescar;
autora cuida da parte da venda da pescada, mas também é marisqueira; vai lá pra ilha arrancar
marisco, ali mesmo, em Itapuã; ilha é em Itapuã, tem a ilha Boqueirão, a Pituã, e a do farol,
mas vai mais na Pituã que é mais perto, e ali no Boquerão, aí vai lá, arranca, põe para coar? e
bota dentro de um saco, sacola, e traz, saem mais ou menos umas 10 horas da manhã, chega
lá sobe em cima das pedras no barquinho, esse barco que está ai, e sacola, saco grande; mas
não é só a autora, para carregar é muito pesado, então leva um menino dela para ajudar a
carregar, vai tirando e ele vai sacolando e carregando; sai, chega na beira da praia e sobe tudo
pra cima e faz um fogo, ali mesmo, que cabe 3 ou 4 latas, e ali vai cozinhando e paga uma
pessoa para poder cozinhar para eles, porque a autora não chega na beira de fogo, porque é
muito perigoso, mulher mexer com fogo, aquele lá fervendo, é perigoso; e ele pega, bota em
cima da mesa e aí umas 10 ou 20 pessoas, além dos filhos da autora vão descascando eles, e
tem uma pessoa que vai lavando, ensacolando e botando na banca pra vender; vai na ilha
pituã as 10 da manha mais ou menos, dependendo do horário da maré, quando está cheia tem
que esperar esvaziar; quando seca, e aí quando está seca que vão, depende da maré, com maré
alta é risco; da pra pescar todos os dias com maré baixa; de marisco de primeira era todo dia,
ia lá todo dia e tirava, mas agora com a proibição, só pode tirar de 4 em 4 meses, deu 4 meses
não pode tirar mais; tirando o período de defeso, não pesca marisco o resto do ano, marisco
só pesca em setembro, outubro, novembro e dezembro, que pode pescar; de janeiro em diante
não pode mexer; na época do ano que não pode mexer com marisco a autora vive de
faxininha, toma conta de 3 crianças, filhos da autora também, tem um filho casado, eles dão
uma graninha para a autora pode comprar alguma coisa, o arroz falta, o feijão falta; quando
da pra fazer, autora faz, toma conta direito das crianças, leva para a praia, para poder
descascar o sururu, marisqueiro; por enquanto autora está parada com a faxina; começou a
fazer faxina com 15 anos/16 anos de idade; fazia pesca e faxina ao mesmo tempo, porque
dava; quando não tinha o peixe, quando não saia para pescar, ia para a faxina; nunca reparou
se sururu depende de lua para pescar, não reparou; são 50 pessoas da comunidade que vivem
da pesca do sururu; e a pedra dá sururu o suficiente para todo mundo arrancar; autora paga
alguém pra cozinhar o sururu, como trabalha a autora, os filhos, e a família, sempre aparece
um amigo/amiga para ajudar, aí não vai deixar na mão, e paga pra eles, porque são pobres e
precisam, paga assim, da uns 20 reais, uns 10 reais; todo dia que pesca lata de sururu, paga
alguém para cozinhar; vem as pessoas ajudarem, que todo mundo precisa; paga porque as
pessoas precisam; mesmo assim, a autora trabalhando com os filhos, vem as pessoas ajudar,
porque todo mundo precisa; como é a autora e 5 filhos, mas aí de fora coloca umas 10
pessoas, mas não paga essas 10 pessoas, porque aí pega 1 quilinho de sururu e da para eles, aí
eles vão embora; a autora paga umas duas ou três pessoas, tem que dar um agradozinho aos
filhos, que também precisa, tem que dar um dinheirinho para eles também.

 

1ª testemunha – Osires Rocha Guimarães

Conheceu a autora na praia trabalhando, trabalham no mesmo ramo; a autora
mora na Rua São Paulo, conhece a autora desde 2002, conheceu na atividade pesqueira,
com marisco; na orla de Itapoã; conheceu a autora na praia mesmo, na orla, trabalhando na
orla, na praia; por ser um trecho que depoente passa pra ir pra casa, passa em frente a casa da
autora; a autora mora em Itapoã, é residência, na Rua São Paulo; a autora é muito conhecida
na colônia de pescadores; não sabe há quanto tempo a autora está lá; mas conhece a autora
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desde 2002, e a autora já residia lá; segundo informações que a depoente tem, é família de
pescador que reside lá há muitos anos; o esposo da autora desde pequeno reside lá, o Sr.
Damião, a mãe do Sr. Damião; a autora cata marisco, já viu fazendo na praia, com redes,
na pesca; isso desde 2002, quando conheceu a autora; quando a depoente foi pra, a autora
já trabalhava com isso; a autora não tem empregados para ajudar; é o trabalho em
família, todo mundo ali é tudo em família, é um trabalho em família, os filhos
ajudando;negociam o marisco na beira da praia mesmo, no calçadão da praia, descasca na
praia e vendem ali; geralmente é em família, mas às vezes aprece alguém que as vezes de
propor em ajudar um pouco pra poder ganhar meio quilo de sururu pra comer, alguma coisa
assim, não é que paga um valor, o pagamento é tipo uma troca; não existe pagamento de
dinheiro, porque geralmente o trabalho é em família, e às vezes uma pessoa que aparece ali
diz “pai, eu vou dar um forcinha, você me dá um meio quilo aí pra eu levar pra casa, ajuda
aí”; isso funciona para todas as pessoas que trabalha com sururu; o depoente faz cata de
sururu também; nunca deu nenhum trocado quando alguém ajudou o depoente; só dá sururu,
aí a pessoa vende o sururu, se vira com o sururu do jeito dela; nada de valor, não tem como
pagar; a autora cata marisco nas ilhas de Itapoã; ilha de Pituã, ilha da Itauninha, ilha Jorge
Fernandes, chegam nas ilhas em baiteiras; quem vai é a autora, o esposo da autora, os
netos da autora, que trabalham tudo com isso, vai a família da autora; as pessoas mais
jovens aprendem com a autora, os mais novos aprendem com eles; desde quando o depoente
conhece a autora, nunca ficou sabendo de a autora trabalhar com outra coisa; a autora
prepara os mariscos na praia; faz o fogareiro na praia, corta as bocas das latas, latas de
18 litros, limpa ela e enche de sururu, coloca um pouquinho de água pra ferver, coloca
no fogo ali e aí quando ela ferve, o sururu abre, aí da uma socadinha com uma peça de
madeira e aí pra poder dar aquela outra fervurinha aí quando da a segunda fervura,
retira do fogo e despeja em cima da mesa e começa a descascar, e vai apurando,
colocando em uma vasilha de água e depois escorre no escorredor para ficar limpinho e
vai ensacando, colocando na sacolinha; vende o produto, varia de preço porque hoje em
dia que tá muito difícil, as vezes vende por 20 reais, pessoa chora, faz por 15, hoje tá difícil
pra todo mundo, e assim vai, não tem aquele preço taxado; vendem na média de 12 reais a 20
reais; vê a autora e o esposo geralmente no dia que o depoente está na praia; tem dia que vai
pra pedra arrancar sururu, outro dia vai correr atrás do peixe, vai atrás do peixe,
dá uma pescada lá pra poder levar um peixe pra dentro de casa e vender também, às
vezes não vai pro sururu, às vezes tem redes pra consertar, tem um material que tem
que consertar; não tem como pagar os outros pra consertar, tem que consertar, aí as vezes tá
em casa e não sabe o que o companheiro, como que foi como que não foi, difícil de explicar
nessa parte, mas quando está na atividade, aí tá sempre vendo um ao outro; sabe que o marido
da autora trabalha na pesca, os filhos dela arrumaram emprego, estão trabalhando; uma filha
da autora trabalha com marisco, a Jane e a Josi, a Josi está lá todos os dias; elas aprenderam
provavelmente com a autora; quando depoente chegou na praia, elas já trabalhavam com a
autora; a autora cozinha os sururus dela, no dia que ela não cozinha, está descascando; às
vezes o neto dela cozinha; mas quem cozinha, quem fica ali no fogo, às vezes é o neto dela
que cozinha, pra autora tirar marisco, pra autora é mais difícil cozinhar, fica na mesa
descascando sururu, porque o sururu é quente, então um reveza com o outro, mas a autora
chega a cozinhar.

 

2ª testemunha – Edilson Gomes de Oliveira
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Conhece a autora há 13 anos; conheceu a autora na praia com marisco,
trabalhando com marisco, na praia de Itapoã; a autora mora em Itapoã mesmo, não sabe o
nome da rua, mas é ali em Itapoã; não sabe explicar a rua em que a autora mora; ponto de
referência na travessa, tem uma distribuidora, ponto de referência, mas não sabe o nome da
rua que autora mora; conhece o marido da autora, Sr. Damião; o marido da autora é pescador;
não sabe há quanto tempo autora e esposo estão juntos, não faz ideia de quanto tempo estão
juntos; são conhecidos na região da praia, todo mundo conhece; a autora e o marido têm
embarcação, embarcação simples, de artesanato; o depoente pesca o dia todo, pesca de
manhã e fica até as 16 horas, mas pescadinha ou no peroá, que é um pouco mais longe, é no
navio que pega uns peroazinho; o depoente pesca até à tarde; pesca basicamente de 3 tipos de
pesca, pesca com “ricambi”, que é isca artificial, mais baixinha e linha de fundo nos navios;
vê a autora na região; a autora trabalha com marisco; praticamente o marido dela trabalha
na área da pesca, que é mais pra homem, que é mais perigoso, porque é alto mar, vai pra fora,
mulher lá fora não é muito bom; a autora trabalha com sururu, que é o que tem ali para
poder trabalhar; o depoente tira sururu também, trabalha com sururu também; tira o sururu na
pedra, traz pra terra pra poder cozinhar e descascar e depois ensacar pra poder
vender; praticamente os filhos ajudam a autora e marido, os netos, ajudam a descascar,
aí tem uma pessoa para poder cozinhar porque fogo é um pouco perigoso, então tem os
meninos pra poder ajudar a descascar, os netos, os amigos; não tem
empregados; o sururu é vendido a 20 reais o quilo, 15 reais, quando tá ruim de vender, baixa
um pouquinho o preço pra 15 reais, pra vender, o peixe é a mesma coisa praticamente, vende
a mesma coisa; peroá vende a 15 reais, 2 quilos por 25 reais; conhece o neto da autora, o
Luiz, que trabalha com pesca também; marisqueiro tem a autora, o marido e o neto; tem a
filha da autora, a Josi, que é marisqueira; Josi aprendeu a ser marisqueira com os pais, com a
mãe, com o pai; nunca viu a autora trabalhando com outra coisa que não seja a pesca, nunca
viu trabalhando pra fora; autora também vende o sururu por esse preço, depoente conhece o
preço que a autora vende; autora vende para as pessoas que passam ali, pessoas que
encomendam, pessoas passam, com caixinha de isopor ali, e compra, na beira da praia
mesmo; conhece a autora há 13 anos; nesse período a autora já era casada, já moravam
juntos; desde que o depoente conhece a autora, eles estavam juntos; autora tem de filhos, o
Juninho, a Josi; que o depoente conhece são 3 homens e 1 mulher; é Ricardo, José e o
Juninho, a Josi e Janiele; a Janiele depoente não tem conhecimento, não sabe o que faz; a Josi
é outra pessoa, trabalha com marisco também na praia; pelo que o depoente conhece, a autora
trabalha só com mexilhão e o peixe que o marido dela pesca e ela vende também; com rede
trabalha o marido da autora, só o marido dela; a autora cozinha o mexilhão que ela pesca,
outras pessoas ajudam a cozinhar, mas ela também cozinha; o marido da autora pesca fora,
em alto mar, no barquinho dele, barquinho artesanal; tem motorzinho pequeno o barco, que
coloca e tira; nunca viu a autora fazendo outra casa a não ser pesca e sururu, nunca soube,
faxina, não sabe; vê a autora com os netos na praia vendendo sururu, os netos acompanham,
os netos não são empecilho para a autora trabalhar com o sururu, ficam junto dela brincando
na areia; nunca soube se a autora deu faxina; o contato que o depoente tem com a autora é da
praia, quando vai pescar, o depoente vê, tá ali no meio, é o único contato que tem; já foi na
casa da autora, mas não é de frequentar, de estar direto lá.

 

3ª testemunha - Silvana de Alvarenga Loroza
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Conhece a autora há 40 anos; conheceu a autora trabalhando na pesca; a
depoente também é pescadora; hoje a depoente é aposentada; o nome do marido da autora é
Damião; não sabe o nome completo, porque não tem tempo pra isso, é mais do básico “boa
tarde fulano, boa tarde pescadores, quer um cafezinho aqui”, tipo assim, não tem tempo para
ficar batendo papo; o marido da autora é pescador, e a autora também; a depoente é
pescadora, mas é aposentada como marisqueira, depois de muitos anos eles não taxam como
pescadora, mas sim marisqueira; a autora cata sururu, ostra, tudo que tiver no mar que
dá pra pegar, e Deus ajudar, estão pegando; já viu a autora catando, são as únicas pedras
que tem, e tá todo mundo lá tirando, sacos e sacos nas costas; pedras em boqueirão, Itatiaia,
as pedras que dão o sururu; sabe onde a autora mora, em Itapuã; não sabe o lugar específico,
não tem tempo, a depoente tem família, a autora tem família, chega cansada, graças a Deus, e
quer ir pra casa cuidar da vida, mas sabe onde a autora mora, não sabe nome; quando a maré
está baixa, tem que ir tirar o sururu, maré abaixou, às vezes duas vezes no dia, três vezes, tem
que tirar o sururu; o preparo do sururu, coloca o fogão de lenha na beira, bota a panela, bota o
sururu, tampa com pano e deixa ferver até abrir, depois que abre, da graças a Deus de
aparecer alguém para ajudar, fica ali limpando o sururu, tirando da casquinha; essa ajuda não
é paga, não tem nem dinheiro para eles, quanto mais para pagar alguém, as vezes as pessoas
querem um pouquinho de sururu para experimentar, vem muita gente de fora, aí da um
pouquinho, meio quilo, um quilo; não tem empregado, pescador não tem empregado, onde
que se viu isso, não são donos de pescaria, são pescadores; vendem os mariscos em
Itapuã, todos vendem em Itapuã; o quilo do sururu varia muito, depende, a crise tá tão feia,
em média 20 reais, menos ou mais; depoente já chegou a vender sururu a 35 reais só para
bancário, limpava o sururu da melhor qualidade e levava para casa, depoente, há muitos anos
atrás, já vendeu até a 35 reais, era dinheiro, mas hoje em dia; conhece a autora há 40 anos, e
desde então exerce atividade de pescadora, sempre vão para o mar; nesse tempo, a autora não
trabalhou com outra coisa, que a depoente saiba; não sabe se os filhos da autora trabalham
com pesca também, marisco, sabe que alguns dos filhos trabalham; tem uma filha da autora
que vende caranguejo na beira da praia, inclusive depoente já comprou, marisqueira também,
não deixa de ser marisqueira; isso aí não é coisa que se aprende, é ter força de vontade no
mar, porque passando fome pra criar 10 filhos que a depoente virou pescadora, quando parou
de passar fome, na praia do Ribeiro; não sabe quanto um pescador da colônia tira por mês,
chega tão cansada do mar; mas não é muito dinheiro; quando é homem é tudo pra cachaça, as
mulheres que tem responsabilidade pra dentro de casa, os homens são tudo pra safadeza, essa
é a realidade; tem obrigações fora do trabalho, de arrumar a casa, tem que cuidar de neto, a
depoente tem 3, chega dentro de casa não tem um pingo de sossego; sentou ali e não teve
coragem de dar a cadeira pra ninguém sentar, já vamos embora pra conseguir sentar, não tinha
serviço, em casa não senta; é uma das figuras mais antigas da colônia de pescadores; tem
senhoras lá antiguíssimas, Dona Alice, a depoente; a depoente tem 63 anos, sofreu muito pra
criar 10 filhos; sempre, nesses anos que conheceu a autora, a autora foi pescadora artesanal,
antes da depoente; coloca a panela lá e graças a Deus que alguém ajuda; a autora também
ferve o sururu dela, tem que ferver; o caranguejo que a filha da autora vende não é pescado
por ela, é forma de ganhar dinheiro, alguém traz e ela vende na praia também, não
dá caranguejo ali na praia.

Ficou provado que a autora exerceu atividade assemelhada à pesca artesanal
(marisqueira) durante tempo equivalente à carência da aposentadoria.

Dispositivo
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Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder à parte autora a
aposentadoria por idade NB 41/181.996.538-1 com efeitos retroativos à data de entrada do
requerimento administrativo. (...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, a recorrente juntou diversos documentos aos autos.

 

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

Inicialmente, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental
de todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.

2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.
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 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)

 

Portanto, há prova de seu labor rural em tempo remoto, e atualmente, por meio
de documentos escolares mais contemporâneos (2017), ou seja, prazo superior à carência
anterior ao implemento da idade mínima.

 

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como marisqueira, especialmente durante o
período não registrados em sua CTPS, assim como pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

 

O fato de ter sido pescadora artesanal não lhe descaracteriza como rurícola. Isso
porque, a qualificação dada ao pescadora não é a mesma dada ao segurado especial para fins
previdenciários, trata-se de tipos distintos, o primeiro pertence à categoria de contribuinte
individual, enquanto o último é o próprio tipo que dá nome a sua categoria de segurado.

 

Voto por conhecer o Recurso do INSS e negar provimento a ele. Sem
condenação em custas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000406128v2 e do código CRC 626280d2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000622-95.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WALDIR JOSE DALMAGRO (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. TRATORISTA.
GÊNERO TRABALHADOR RURAL. IDADE REDUZIDA. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 11/07/2017.

Sentença: julgou procedente o pedido, ao considerar evidenciada a qualidade de
trabalhador rural da parte autora pelo tempo de carência do benefício, como empregado rural
(tratorista) e diarista rural, desde 1/07/2017.

 

Razões da parte recorrente: afirma que o tratorista, mesmo exercendo suas
atividades no meio rural, não pode ser considerado trabalhador rural, dada a natureza da
atividade urbana desenvolvida, como tratorista, que se assemelha a de motorista, pelo que
deve observa a idade para aposentadoria urbana.

VOTO

A controvérsia diz com a questão unicamente de direito, se o tratorista
empregado em fazendas pode ser considerado trabalhador rural, acarretaria a perda do direito
do Autor à concessão de aposentadoria por idade com idade reduzida.

Sabe-se que o autor preencheu o requisito etário em 2017 e que requereu sua
aposentadoria por idade em 11/07/2017, ocasião em que a carência necessária era de 180
meses.

 

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
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de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da pré-citada Lei.

 

Quanto à prova material, no caso, basta o CNIS, bem como a CTPS do Autor
para solucionar a lide, confirmando o que decidido pelo juízo de piso, independentemente da
prova oral, vez que apenas confirmaram aquilo que já registrado até mesmo pelo próprio
INSS – que o autor foi trabalhador rural, gênero do qual se extrai as espécies empregado
rural, contribuinte individual (arrendatário rural) e segurado especial por tempo superior à
carência – ainda que na função de tratorista, vez que empregado exclusivamente em
fazendas.

 

Eventual confusão sobre sua real qualificação, na verdade, é facilmente
dissipada pelo fato de possuir registro empregatício e respectivo pagamento de salário e
conseqüente contribuição previdenciária daí advinda, logo, trata-se efetivamente de um
empregado rural. Isso, porém, não depõe contra o autor, já que, quer como segurado especial,
contribuinte individual, avulso, quer como empregado rural, a idade mínima para o benefício
será reduzida igualmente quando se constatar a real natureza da função/atividade:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher. 

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco
anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na
alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.  

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:

I - como empregado

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;

V - como contribuinte individual:

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;   

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo
empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;
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VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 

 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;       

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos
do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas
atividades o principal meio de vida;      

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual
ou principal meio de vida; e      

Pelo que visto, é justamente o caso dos autos, dado que empregado de fazenda
(estabelecimento rural conhecido na região) ou mesmo empresas agrícolas. Ressalto que as
atividades como tratorista, caseiro, auxiliar geral, entre outras, quando realizadas no referidos
locais, devem ser efetivamente como rurícolas.

 

Por outro lado, ainda que o CNIS indicasse a classificação da função como
sendo urbana, dado se tratar de caracterização inserta pela própria Autarquia Previdenciária,
não teria o condão de rechaçar sua efetiva natureza, constatada a partir da atividade
desempenhada, local e pessoa física/empresa contratante, logo, a verdade real – até porque
todas as testemunhas ouvidas apontam para isso.

 

Ora, diferentemente de um motorista - pretensa atividade paradigma suscitada
pelo réu -, o tratorista exerce sua função justamente no campo, no arado, nas culturas ali
produzidas e não simplesmente no transporte de pessoas, produtos e insumos, na qual por
certo parte de seu itinerário fica localizado no meio urbano, portanto, distingue-se do
tratorista rural.

 

Portanto, estamos diante de trabalhadores campesinos, normalmente pessoas
humildes, sem posses, por isso a interpretação da norma, bem como a aferição das provas
deve observar/respeitar tal condição e eventuais dúvidas serem resolvidas pro misero.

 

Por fim, cumpre destacar que conforme ressaltado no quadro descritivo contido
na sentença ora recorrida, o Autor perfazia 18 anos, 1 mes e 8 dias de atividade rural.
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Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu atividades rurais pelo prazo
de carência do benefício.

 

Voto por conhecer o Recurso do INSS e nego-lhe provimento. Sem custas.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº
10.259/2001.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000405181v2 e do código CRC fd9f5976.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5001854-14.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA HOINHAS DE ARAUJO (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO.  CARÊNCIA DE 180
MESES. COMODATÁRIO RURAL. CARÊNCIA PREENCHIDA PARA O PERÍODO
DE 2001 A 2016. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE SOMENTE A PARTIR
DE 05/11/2018. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 15/08/2016.

Sentença: julgou procedente o pedido por considerar evidenciada a qualidade de
segurado especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão do início de
prova material relativas ao período que foram reconhecidos na sentença, bem como a prova
testemunhal corroborou tal atividade.

Razões da recorrente: afirma que a Autora não comprovou o tempo suficiente
de carência para a obtenção do benefício rural, uma vez que não há provas suficientes para
todo o período de carência em nome da Autora, bem como seu cônjuge era segurado urbano e
por conseguinte, percebe pensão por morte no valor superior a 1.600 reais.

 

VOTO

A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial/diarista da
parte autora pelo tempo de carência do benefício.

 

Sabe-se que o recorrente nasceu em 1956 e que requereu sua aposentadoria por
idade em 15/08/2016, quando já contava a idade mínima para o benefício (55 anos) desde
2011, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.
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Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, o recorrente juntou aos autos:

 

 Certidão de casamento indicando a profissão do esposo da autora como lavrador (Evento 7, PROCADM3, fl. 6).
Carteira do STR de 2002 (Evento 7, PROCADM3, fl. 13).

 

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

Inicialmente, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental
de todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.

2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.

 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)
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Portanto, há prova de seu labor rural em tempo suficiente para o período de
2001 a 2016, período anterior à data do requerimento administrativo.

 

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como comodatária rural, bem como o exercício
da atividade rural de forma ininterrupta por período em muito superior à carência.

 

         Assim, não há como se discordar da conclusão emanada da sentença ora
recorrida, conforme razões abaixo aduzidas.

 

No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam Autora como rural. Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu
atividades rurais pelo prazo de carência do benefício.

 

Por fim, resta ressaltar que cônjuge da Autora, Sr. José Manoel de Araújo,
malgrado fosse segurado urbano, possuia remunerações abaixo do limite de dois salários
mínimos, o que ensejou à percepção pela parte Autora de pensão por morte no valor de
R$1632,13, valor insuficiente para descaracterizar a sua qualidade de segurada especial.

 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.  Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000394208v2 e do código CRC 933b4d5d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001323-50.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NELCI DIAS SILVA SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO.  CARÊNCIA DE 180
MESES. DIARISTA E EMPREGADA RURAL. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 17/07/2017.

Sentença: julgou procedente o pedido por considerar evidenciada a qualidade de
segurado especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão do início de
prova material relativas ao período que foram reconhecidos na sentença.

Razões da recorrente: afirma que a Autora não comprovou o tempo suficiente
de carência para a obtenção do benefício rural, uma vez que não há provas suficientes para
todo o período de carência em nome da Autora, tendo o INSS já homologado apenas 50
contribuições.

VOTO

A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial/diarista da
parte autora pelo tempo de carência do benefício.

 

Sabe-se que o recorrente nasceu em 1957 e que requereu sua aposentadoria por
idade em 17/07/2017, quando já contava a idade mínima para o benefício (55 anos) desde
2012, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, o recorrente juntou aos autos:
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- Carteira de Trabalho e Previdência Social onde consta a autora como
Trabalhadora Rural;

- Declaração de exercício de atividade rural;

 

- Certificado de Cadastro De Imóvel Rural;

- Recibo de entrega da declaração do ITR;

- Ficha de matrícula escolar; Ficha de atendimento médico.

 

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

Inicialmente, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental
de todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.

2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.
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 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)

 

Portanto, há prova de seu labor rural em tempo suficiente para o período de
1997 a 2012.

 

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como diarista e empregada rural, bem como o
exercício da atividade rural de forma ininterrupta por período em muito superior à carência.

 

         Assim, não há como se discordar da conclusão emanada da sentença ora
recorrida, conforme razões abaixo aduzidas.

 

 

No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam Autora como rural. Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu
atividades rurais pelo prazo de carência do benefício.

 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.  Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000394722v2 e do código CRC ecf092b3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000344-91.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RENATO BONFIM (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. DIARISTA E
EMPREGADO RURAL. HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 9 MESES DE
ATIVIDADE RURAL. PROVA TESTEMUNHAL FORTE E COESA. AUSÊNCIA DE
VÍNCULOS URBANOS DESDE 1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 28/11/2017.

Sentença: julgou procedente o pedido por considerar evidenciada a qualidade de
segurada especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão do início de
prova material, devidamente corroborada pelas três testemunhas do Autor.

Razões da recorrente: afirma que as provas acostadas aos autos não são plenas
em afirmar a sua função habitual como sendo a de trabalhadora rural por período superior à
carência, bem como o Autor exerceu atividade urbana na década de 90.

 

         É o Relatório do necessário.

VOTO

A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial/diarista da
parte autora pelo tempo de carência do benefício.

 

Sabe-se que o Autor nasceu em 28/11/1957 e que requereu sua aposentadoria
por idade em 28/11/2017, quando já contava a idade mínima para o benefício (60 anos) desde
este ano, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.
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Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, a recorrente juntou diversos documentos aos autos.

 

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

Inicialmente, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental
de todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.

2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.

 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)

 

Portanto, há prova de seu labor rural em tempo remoto, e atualmente, por meio
do vínculo empregatício mantido até junho de 2015, ou seja, prazo superior à carência
anterior ao implemento da idade mínima.
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Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como diarista, especialmente durante o período
não registrados em sua CTPS, corroborado pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

 

O fato de ter sido diarista rural não lhe descaracteriza como rurícola. Isso
porque, a qualificação dada ao diarista rural não é a mesma dada ao segurado especial para
fins previdenciários, trata-se de tipos distintos, o primeiro pertence à categoria de contribuinte
individual, enquanto o último é o próprio tipo que dá nome a sua categoria de segurado.

 

E por se tratar de contribuinte individual (diarista), que em regra presta serviços
a diversas empresas agrícolas ou mesmo pessoas físicas (proprietários rurais), suas
contribuições são de responsabilidade do contratante, bastando a esse tipo de trabalhador
rural a mera comprovação do labor.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS:
QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO
RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: FAVORÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. CUSTAS. MULTA.

1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência
de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-
doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.

2. Presente início de prova material: cópia da CTPS (fl. 17/20) constando
vínculos rurais; corroborada por prova testemunhal consistente (fl. 68/69): indubitável
qualidade de segurado especial da parte autora.

3. Cabe consignar, ainda, que a condição de diarista, bóia-fria ou safrista não
prejudica o direito da autora, pois enquadrada está como trabalhador rural para efeitos
previdenciários (Precedentes: (AC 2005.01.99.057944-2/GO, Rel. Desembargadora Federal
Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda Turma, DJ p.21 de 28/06/2007 e AC
2006.01.99.032549-4/MG, Rel. Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, Segunda
Turma,DJ p.41 de 24/11/2006).É cediço que o trabalhador volante ou bóia-fria experimenta
situação desigual em relação aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em
regra, ou não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, como se vê na
espécie, devendo ser adotada solução "pro misero".
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 4. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades
rurais (fls. 49/52).

5. DIB: à míngua de recurso voluntário no ponto, mantida a sentença que fixou
o início do benefício a contar da data da juntada do laudo pericial.

6. Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; b) sem custas,
porque nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º
do art. 109 da CF/88), o INSS está isento delas quando lei estadual específica prevê o
benefício, o que se verifica nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.

 7. A jurisprudência majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa
diária contra a Fazenda Pública, a não ser que comprovada a recalcitrância do ente público no
cumprimento de decisão judicial. Hipótese não configurada. 8. A antecipação de tutela deve
ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o
acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo.

9. Apelação do INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida,nos
termos dos itens 06 e 07. (AC 00767232620124019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON
JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:21/08/2015
PAGINA:1199.)

 

PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONHECIDA A REMESSA OFICIAL, POR SER
INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO: FALTA DE
REITERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURÍCOLA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO
VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TIDA COMO
TOTAL, DEFINITIVA E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CAMPO POR MAIS DE 12 MESES. CONDIÇÃO DE
RURÍCOLA: INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL: CONTRATO DE PARCERIA
AGRÍCOLA. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL
IDÔNEA. BENEFÍCIO MANTIDO. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO.

I - Incabível a interposição de remessa oficial, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 475, do Código de Processo Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.352, de
26.12.01, que dispensa de reexame necessário as sentenças proferidas a partir de 27.03.2002,
quando a norma entrou em vigor, nos casos em que a condenação for inferior a 60 salários
mínimos, hipótese que se configurará no caso, em que o interstício entre a fixação do termo
inicial do benefício (06.02.2001) e a sentença (18.12.2002) não superaria 60 (sessenta) meses.
Remessa oficial não conhecida.

 II - Não conhecido o agravo retido da autora, por não ter sido reiterado nas
contra-razões de apelação.
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 III - Preenchidos simultaneamente todos os requisitos exigidos pela legislação
previdenciária para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

IV - Na aferição da incapacidade laborativa, o Juiz não está vinculado às
conclusões do laudo pericial, devendo analisar os aspectos sociais e subjetivos do autor no
caso concreto e os reflexos da invalidez sobre sua vida. O laudo atestou que a autora é
portadora de seqüelas derivadas de cirurgia de mastectomia radical da mama direita, em razão
de neoplasia maligna, concluindo pela incapacidade parcial e permanente. A autora apenas
trabalhou na lavoura, já tem quase 50 anos, não havendo possibilidade de que seja readaptada
para outra função e disputar um lugar no atual mercado de trabalho. Incapacidade tida como
total, permanente e insuscetível de reabilitação.

 V - Para a aquisição do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, os trabalhadores rurais que exerçam atividade na qualidade de empregado, diarista,
avulso ou segurado especial da Previdência Social não necessitam comprovar o recolhimento
das contribuições previdenciárias, mas sim o exercício da atividade laboral no campo por
período superior a doze meses (arts. 39, 48, § 2º, e 143 da Lei 8.213/91).

VI - Desempenho de atividade rurícola devidamente comprovado. Na ausência
de prova documental para comprovar o exercício dessa atividade, admite-se a demonstração
através de início razoável de prova material, conjugada com depoimentos testemunhais
idôneos (art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91).

VII - A cópia do contrato de parceria rural, no qual consta a autora como
parceira agricultora, além de notas fiscais de produtor rural em seu nome configuram início
razoável de prova material da atividade rurícola que exercia, quando corroborado por prova
testemunhal idônea, como no caso. VIII - Mantida a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez.

 IX - A prova da incapacidade da autora, o fato de aguardar a prestação
jurisdicional há 4 anos, bem como o fundado receio de um dano irreparável, tendo em vista a
necessidade financeira para a manutenção da sua subsistência, constituem o relevante
fundamento e justificado receio de ineficácia do provimento final, aos quais se alia o
manifesto intuito protelatório do INSS, que se utiliza de todos os meios processuais para
retardar o cumprimento das decisões judiciais, configurando as condições para a concessão
liminar da tutela.

X - Remessa oficial e agravo retido não conhecidos. Apelação improvida.

 XI - De ofício, antecipada a tutela jurisdicional para que o INSS proceda à
imediata implantação, em favor da autora, do benefício de aposentadoria por invalidez, com
data de início do benefício- DIB- na data do requerimento administrativo (06.02.2001) e
renda mensal inicial- RMI- no valor de um salário mínimo, no prazo de 30 dias, sob pena de
multa diária a ser fixada caso descumprida a ordem judicial. (AC 00250897420034039999,
DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, DJU
DATA:20/10/2005 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)
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O período como diarista ou como segurado especial deve ser conhecido e
computado por este Juízo em seu favor.

 

No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam o Autor como rural. Constata-se, desta forma, que a parte autora
exerceu atividades rurais pelo prazo de carência do benefício.

 

Com efeito, o próprio INSS já reconheceu a existência de 41 meses de atividade
rural, cabendo a averbação do período rural, como diarista, entre 2002 a 2017, suficiente para
o cumprimento da carência necessária.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.  Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000398125v2 e do código CRC 21326154.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000217-25.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TERCINA CIRILO DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO.  CARÊNCIA DE 180
MESES. COMODATÁRIO RURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 20/06/2016.

Sentença: julgou procedente o pedido por considerar evidenciada a qualidade de
segurado especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão do início de
prova material relativas ao período que foram reconhecidos na sentença.

Razões da recorrente: afirma que a Autora não comprovou o tempo suficiente
de carência para a obtenção do benefício rural, uma vez que não há provas suficientes para
todo o período de carência em nome da Autora

VOTO

A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial/diarista da
parte autora pelo tempo de carência do benefício.

 

Sabe-se que o recorrente nasceu em 1954 e que requereu sua aposentadoria por
idade em 20/06/2016, quando já contava a idade mínima para o benefício (55 anos) desde
2009, ocasião em que a carência necessária era de 168 meses.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, o recorrente juntou aos autos:

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 41



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 242/472

5000217-25.2019.4.02.5003 500000388086 .V2 JRJ17255© JRJ17255

- declaração de união estável lavrada em 2016, na qual consta relacionamento
desde 16/01/1998;

 

- contrato de comodato rural assinado em 24/05/2016 entre o Sr. Gerlindo
Galvão e o casal (Francisco Russini Galvão e a Autora), no qual consta a existência verbal
desde 16/01/1998;

 

- documentos fiscais da propriedade Sítio Galvão e Sítio Terra do Meio.

 

Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador
rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá
obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei.

 

Inicialmente, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental
de todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.

 

Confira-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para a comprovação do tempo de serviço rural, não é exigida prova documental de todo o
período laborado nas lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que corroborada por via testemunhal idônea.

2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a
comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada.
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 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180335/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011)” (Grifei)

 

Portanto, há prova de seu labor rural em tempo suficiente para o período de
1998 a 2016.

 

Por seu turno, quanto à prova oral produzida em audiência e referida na
sentença, a mesma confirmou seu mister rural como comodatária rural, bem como o exercício
da atividade rural de forma ininterrupta por período em muito superior à carência.

 

Assim, não há como se discordar da conclusão emanada da sentença ora
recorrida, conforme razões abaixo aduzidas.

 

No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou
aspecto, caracterizam Autora como rural. Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu
atividades rurais pelo prazo de carência do benefício.

 

Por fim, resta ressaltar que companheiro da Autora, Sr. Francisco Russini
Galvão já é aposentado rural.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.  Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388086v2 e do código CRC 2f1283e9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0500071-30.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. CONTRATOS DE PARCERIAS
RURAIS VERBAIS DEVIDAMENTE COMPROVADO POR PROVAS
TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 20/12/2016.

Sentença: julgou procedente o pedido, por considerar comprovada a qualidade
de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, ou seja, em
especial, no período de 2001 a 2016, ante à confirmação da validade dos contratos de
parcerias agrícolas, por mais de quinze anos e nos últimos dois anos antes da DER.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 11/12/1961 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 20/12/2016, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2016, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições. A controvérsia
recursal se baseia na presença de prova material suficiente para sua qualificação como
rurícola – segurada especial pelo tempo de carência para o benefício.

 

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)A autora completou 55 anos de idade em 11/12/2016. Requereu a
aposentadoria em 20/12/2016, preenchendo o primeiro requisito do benefício. A autora
precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.
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Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
anotações no CNIS de vínculos para proprietários/empresas conhecidamente rurais da região
em períodos de safra, nos anos de 2000, 2001/2002, 2006, 2007, 2008 e 2009 (fl. 40);
contrato de parceria agrícola com Elvézio Braga para o período de 06/10/2016 até
06/10/2019, datado de 06/10/2016 e com firma reconhecida, informando a existência de
contrato verbal desde 06/10/2015 (fls. 19/20).

A declaração emitida pelo proprietário rural Miguel Soares Lima informando a
existência de parceira com contrato verbal com a autora de 2000 a 2015, emitida em 2016 (fl.
11) não constitui início de prova material, eis que possui caráter meramente declaratório,
equiparando-se à prova testemunhal. O mesmo ocorre com os documentos da Secretaria
Municipal de Saúde e certidão da Justiça Eleitoral, em que a autora é qualificada como
lavradora, que por seu caráter declaratório, se equipara à prova testemunhal (fls. 34/36).

 Assim, embora não tenham valor como início de prova material, se equiparam à
prova testemunhal em razão do seu caráter declaratório. O início de prova material não passa
de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em complementação ao início de prova
material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural
na lavoura ou na pecuária. Foi realizada audiência.

Dos depoimentos prestados em Juízo, foi afirmado pela autora em seu
depoimento pessoal que trabalha atualmente para o Elvézio há dois anos e pouco; que
trabalha de meeira com café e pimenta; que tem três mil pés de café e 400 pés de pimenta;
que antes do Elvézio trabalhou 18 anos no Miguel, como meeira; que no Miguel não tinha
contrato; que já foi casada e tem 30 anos que se separou; que com o atual companheiro tem
20 anos juntos; que o companheiro se chama Sionei; que trabalha junto com o Sionei desde
quando trabalhou no Miguel; que já trabalhou para os “Covre”; que nunca trabalhou fora da
roça; que atualmente mora na terra do Miguel; que parou de trabalhar com o Miguel porque
ele se separou da esposa e sofreu um acidente; que ele acabou com as lavouras depois que se
acidentou; que o Miguel permitiu à autora morar na terra.

A primeira testemunha ouvida em Juízo afirmou que a Maria trabalha para o
Elvézio na meia de café; que a Maria trabalha para o Elvézio há uns 2 anos e para o Miguel
trabalhou uns 15 anos; que para o Miguel a Maria era meeira; que a Maria só trabalhou para o
Miguel e Elvézio; que conheceu a Maria trabalhando para o Miguel como meeira; que a
Maria tem companheiro que também trabalha na roça em lavoura de café; que a Maria mora
na roça do Miguel.

Por sua vez, a outra testemunha disse que a Maria trabalha para o Elvézio
Braga; que trabalha com pimenta; que a Maria tem um companheiro que se chama “Nem’;
que a Maria mora na terra do Miguel; que não sabe por que a Maria parou de trabalhar com o
Miguel e foi para o Elvézio; que a Maria continua morando no Miguel.

A prova documental apresentada atesta o trabalho rural da autora, que possui
diversos vínculos formalmente registrados no CNIS, de forma que o início de prova material
é consistente. Registro que os dois curtos períodos em que a autora teve vínculo como
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empregada doméstica anotado no CNIS (fl. 40) não são suficientes para desqualificar sua
condição de segurada especial, eis que restou comprovado que na maior parte de sua vida se
dedicou à atividade rural, seja como diarista, seja como meeira.

O depoimento pessoal é coerente e verossímil. As testemunhas prestaram
depoimentos seguros e convincentes no sentido de que a autora sempre se dedicou ao labor
rural, na condição de segurado especial, como empregada rural e também como
diarista/safrista e meeira, cumprindo período superior à carência exigida.

Ressalto que restou comprovado que na época em que a autora não estava com
carteira assinada, estava trabalhando como diarista autônomo na lavoura, dedicando-se
exclusivamente à atividade rural, em regime de sobrevivência, motivo pelo qual reconheço
que a autora desempenhou trabalho rural que somados ultrapassam os 180 meses necessários
ao cumprimento da carência. Ressalto que o art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o
segurado especial (inciso VII do art. 11) quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o
contribuinte individual (o inciso IV do art. 11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a
Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V do art. 11, que se refere genericamente ao
contribuinte individual, onde está incluído, na alínea g, o trabalhador eventual, o diarista).

Assim, o direito à aposentadoria por idade sem recolhimento de contribuições
não era exclusivo do segurado especial. O art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma
transitória, cuja vigência foi prorrogada até 31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e
para o trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que
comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da
Lei nº 11.718/2008.

A parte autora requereu a aposentadoria em 2016. A partir de 1º/1/2011,
empregados rurais e trabalhadores rurais eventuais não mais podem requerer aposentadoria
por idade com base no art. 143 da Lei nº 8.213/91, ou seja, a aposentadoria por idade não
mais lhes pode ser deferida apenas com base na comprovação de exercício de atividade rural
sem recolhimento de contribuições. A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a
aposentadoria por idade desses trabalhadores rurais.

Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008 prevê
que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº
8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de
serviço de natureza rural. Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para
fins de carência o tempo de exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte
individual até 31/12/2010.

O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de
contribuições. Seja como for, ficou provado que o tempo de exercício de atividade rural da
parte autora como segurado especial supera os 180 meses de carência e que essa atividade
continuou sendo exercida pela parte autora até o momento imediatamente anterior à data de
entrada do requerimento administrativo para concessão da aposentadoria.
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Assim, considero provado que a parte autora exerceu atividade rural em regime
de subsistência por período superior à carência da aposentadoria. Faz jus, assim, à
aposentadoria por idade.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu a
conceder ao autor a aposentadoria por idade com efeitos retroativos à data de entrada do
requerimento administrativo em 20/12/2016 (fl. 52). (...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Com efeito, há início de prova material relativo aos contratos de parcerias
agrícolas com o Sr. Elvézio, para o período de 2000 a 2015, local ainda de residência da parte
Autora e com o Sr. Miguel Soares Lima, para o período a partir de 06/10/2015, haja vista
constar a informação de existência de contrato verbal anterior.

 

Além disso, os depoimentos das testemunhas foram unanimes e coesos, a
comprovar o exercício da atividade rural de forma ininterrupta, no tempo suficiente para
cumprimento da carência.

 

Outrossim, resta claro que a Autora é trabalhador rural, uma vez que possui
anotação em sua CTPS, apenas como empregada doméstica, por dois curtos períodos.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.  Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000400509v2 e do código CRC aeea7dbc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5001188-38.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: BENEDITO MESSIAS CAMPI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. CONTRATO DE COMODATO
RURAL SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA DEVIDAMENTE COMPROVADO
POR PROVAS TESTEMUNHAIS PARA O PERÍODO DE 01/12/2000 A 04/04/2018.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 04/04/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, ou
seja, em especial, no período de 2002 a 2018, ante à ausência de prova documental válida.

Razões Recursais: sustenta que a prova testemunhal houve por comprovar a
veracidade do contrato de comodato rural, bem como a parte Autora apresentou documentos
que comprovam o exercício da atividade rural, a partir de 01/12/2000, tais como o contrato
devidamente assinado na data de sua celebração. Ainda, sustentou que há outros documentos,
como fichas médicas e fichas escolares dos filhos que comprovam o exercício da atividade
rural.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 18/06/1955 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 04/04/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2015, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurada especial pelo tempo de carência para o benefício.
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O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte
autora precisa demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em
regime de economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142, da Lei nº
8.213/91.

Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser
realizada com base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei
nº 8.213/91, confirmado na súmula nº 149, do Superior Tribunal de Justiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade
rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário. 

Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada
em prova documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova
material.

Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o
período de carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no
enunciado nº 14, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

O autor completou 60 (sessenta) anos de idade em 2015, e ingressou com
requerimento administrativo em 04/04/2018, dessa forma, exige-se uma carência de 180
meses (15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente estabelecidas.

Constam nos autos os seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho e
Previdência Social (evento 01, doc. 06, fl. 05); b) Contrato de comodato de imóvel rural
(evento 01, doc. 06, fls. 06/08); c) Declaração extrajudicial de trabalho rural (evento 01, doc.
06, fls. 16/17); d) Notas Fiscais (evento 01, doc. 06, fls. 21/29); dentre outros.  

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos,
designou-se audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e duas
testemunhas, por ela arroladas, foram inquiridas.

O INSS em tese de contestação alegou que os documentos colacionados aos
autos são insuficientes para corroborar a qualidade de segurado especial.

Pois bem. Observando o conjunto probatório, entendo que não há provas
suficientes para comprovar a sua qualidade de segurado especial no período de carência
necessário para concessão da aposentadoria.

O autor não colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar o desempenho
de atividade rural.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 43



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 251/472

5001188-38.2018.4.02.5005 500000392877 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Cumpre mencionar que se equipara à prova testemunhal a declaração
extrajudicial colacionada aos autos (evento 01, doc. 06, fls. 16/17) com o fim de demonstrar o
labor rural.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE- INÍCIO DE PROVA MATERIAL - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ.
1. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão do recorrente demanda o
reexame de provas. Súmula 7/STJ. 2. Hipótese em que o autor apresentou, a título de início
de prova material, declarações de ex-empregadores, as quais, nos termos do entendimento
sedimentado nesta Corte, representariam mera prova testemunhal reduzida a termo, não
colhida em juízo. 3. Recurso especial não conhecido. (RESP 201200587488, ELIANA
CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:15/05/2013 ..DTPB:.) [Grifo nosso]

Cabe destacar que o contrato de comodato que ora junto aos autos não tem
reconhecimento cartorário, não sendo possível verificar a sua autenticidade.

Deste modo, em que pese à prova oral produzida em audiência, concluo que,
diante da precária documentação apresentada, o autor não logrou êxito em comprovar o
cumprimento da carência exigida na condição de segurado especial em regime de economia
familiar até o momento de implemento do requisito etário, nem tampouco no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo, devendo ser julgado improcedente o
pedido inicial.

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da
Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC. (...)”

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Com efeito, entendo que ao contrário do entendimento emanado pelo juízo
sentenciante, há início de prova material relativo ao exercício de atividade rural a partir de
01/12/2000, data da assinatura do contrato de comodato rural com o Sr. João Walter Arrebola,
corroborado por documentos pessoais do Autor, tais como, declaração extrajudicial de
trabalho rural (evento 01, doc. 06, fls. 16/17) e Notas Fiscais (evento 01, doc. 06, fls. 21/29);
dentre outros.  
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Sendo assim, os depoimentos das testemunhas foram unanimes e coesos, a
comprovar o exercício da atividade rural de forma ininterrupta, na propriedade rural, por
período suficiente para comprovação da carência.

 

Com efeito, resta claro que o Autor é trabalhador rural, uma vez que não possui
qualquer anotação em sua CTPS, bem como não há lançados no CNIS, a qualquer título, após
1988.

 

 

         Portanto, voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão
da aposentadoria rural à Autora desde a data do requerimento administrativo, em 04/04/2018.

 

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

 

Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

 

Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.
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Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

  Voto por conhecer o Recurso e dar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000392877v2 e do código CRC 7e2ce9f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5004372-77.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOANILA DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE
USUCAPIÃO QUE COMPROVA A POSSE DE ÁREA RURAL DESDE 27.01.1975.
POSSEIRO RURAL ATÉ A DER. CÔNJUGE URBANO COM REMUNERAÇÃO
PRÓXIMA AO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA PARA
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 03/09/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, em
virtude do cônjuge da Autora ser empregado urbano e receber remuneração um pouco
superior ao salário-mínimo.

Razões Recursais: sustenta que a prova testemunhal houve por comprovar a
atividade rural da Autora em área rural, objeto da Ação de Usucapião, no período de
27.01.1975 a 03.09.2018, tendo sido tão-somente ajuizada em 11/07/2007.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 27/01/1948 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 03/09/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2003, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurado especial pelo tempo de carência para o benefício.
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O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...) Relata a autora, nascida em 27.1.1948, ter exercido atividades rurais
durante o período de 27.1.1975 a 3.9.2018. Todavia, mesmo comprovando o labor campesino
e cumprido com a idade mínima exigida em lei teve negado, pelo INSS, o benefício de
aposentadoria por idade rural.

Em contestação, o INSS aduz, em síntese, não haver início de prova material
contemporâneo, apto a demonstrar a efetiva atividade campesina da autora. 

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95.

Decido como segue.

A aposentadoria por idade está prevista no artigo 48 da Lei 8.213/91, que assim,
dispõe:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher. 

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e
cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na
alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.        

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses
de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período  a
que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. 

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam
ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher.      

§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício
será apurado de acordo com o disposto  no inciso II do caput do art. 29 desta Lei,
considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o
limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.”
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Assim, para a concessão de aposentadoria por idade rural, a lei exige idade
mínima de 55 anos, caso mulher ou 60 anos, caso homem e cumprimento de tempo de
carência (número mínimo de contribuições previdenciárias).

No entanto, para os trabalhares rurais que estão na categoria de segurado
especial, não há necessidade de uma efetiva contribuição, bastando a comprovação de tempo
de serviço campesino no período de carência, que é aquele previsto no arts. 142 c/c 143 da
Lei 8.213/91, a depender de quando ocorreu o ingresso do segurado no sistema da
previdência (antes ou depois de 24 de julho de 1991).

Quanto à comprovação do tempo de serviço rural, o § 3º do art. 55 da Lei
8.213/91, prevê que, “A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive
mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só
produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,
conforme disposto no Regulamento”.

No ponto, também é o que estabelece a Súmula 149 do STJ: “A prova
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade da atividade rurícola,
para efeitos de obtenção de benefício previdenciário”.

O art. 11, VII, da lei 8.213/91 dispõe, que, são segurados obrigatórios da
Previdência Social, como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1.
agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;  2. de seringueiro ou extrativista
vegetal que exerça suas atividades nos termos do art. 2º, XII, da Lei 9.985/00, e faça dessas
atividades o principal meio de vida

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão
habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de
idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que,
comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo

O § 1º desse mesmo dispositivo legal, diz que: Entende-se como regime de
economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à
própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido
em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados
permanentes.         

No caso, mesmo as testemunhas terem confirmado o trabalho rural da autora,
reputo correta a decisão de indeferimento do benefício pelo INSS, em razão da insuficiência
de prova material contemporânea apresentada aos autos.
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A certidão de casamento (celebrado em 1977) não informa a profissão da autora
e do cônjuge; as fichas de matrícula escolar, embora indiquem a profissão da autora como
lavradora, tais foram emitidas em 2018 (próxima a data do requerimento administrativo de
benefício); a declaração de sindicato de que a autora tem posse mansa e pacífica de imóvel
rural é datada de 2018 e a certidão eleitoral nada menciona sobre a sua profissão.

O único documento servível como início de prova material é o mandado de
reintegração de posse de uma área situada na localidade de Uma de Santa Maria, Distrito de
Mangaral – Santa Leopoldina/ES, tendo a autora e o cônjuge como requerentes em Ação de
Usucapião e a qualificação, como trabalhadores rurais, datado de 11.7.2007.

Esse documento, de forma isolada, é insuficiente para demonstrar o efetivo
trabalho rural da autora durante a carência do benefício. 

Ademais, em consulta ao CNIS de seu cônjuge, verifico que ele se
dedicou durante toda a vida laboral às lides urbanas, mantendo diversos vínculos
empregatícios entre 1976 e 2016, auferido renda mensal durante a carência prevista para o
benefício de aposentadoria por idade, superior ao valor do salário-mínimo vigente à época.

(...)

 

 

 

A remuneração auferida pelo cônjuge na atividade urbana, por si só, não afasta
de plano o direito à concessão do benefício de aposentadoria na condição de segurado
especial, desde que seja comprovada a indispensabilidade do trabalho rural para a
subsistência da família, conforme enunciado da súmula nº 41 da Turma Nacional de
Uniformização. Em outros termos, deve ser demonstrada a importância do trabalho rural para
a subsistência da família, hipótese não comprovada nos autos.

Sendo assim, ainda que eventual prova testemunhal seja favorável as alegações
autorais, considerando as atividades exercidas pelo cônjuge, com remunerações superiores ao
valor do salário-mínimo, não há como inferir que o trabalho da parte autora era desenvolvido
sob o regime de economia familiar, como alegado, o que inviabiliza a concessão de
aposentadoria por idade na condição de segurado especial.

Com efeito, rejeito a pretensão autoral por falta de comprovação da atividade
rural durante a carência do benefício.

Dispositivo:

Pelo exposto, resolvo do mérito, julgando improcedente o pedido da parte
autora, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”
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De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Com efeito, entendo que ao contrário do entendimento emanado pelo juízo
sentenciante, há início de prova material relativo ao exercício de atividade rural a partir de
27/01/1975, data inicial da posse mansa e pacífica da propriedade rural pela família da
Autora, conforme devidamente comprovado nos autos da Ação de Usucapião, ajuizada em
11/07/2007.

 

Ocorre que, entretanto, a prova testemunhal teve o condão de atestar que a
Autora permaneceu sempre trabalhando na mesma propriedade rural, possuída por seus
genitores, até, pelo menos, a DER.

 

Neste momento, é importante destacar que o processo administrativo de
concessão de aposentadoria por idade ao cônjuge da parte Autora, em 2014, lhe concedeu
benefício previdenciário no valor do salário mínimo, enquanto que suas remunerações
anteriores sempre estiverem próximas a tal valor.

 

Com efeito, o entendimento desta 1ª. Turma Recursal é no sentido de que a
remuneração do cônjuge somente descaracterizaria a qualidade de segurada especial da parte
Autora quando superior a dois salários mínimos, o que não ocorre nos presente autos.

 

Sendo assim, resta claro que a Autora é trabalhadora rural, uma vez que não
possui qualquer anotação em sua CTPS, o que corrobora a atividade prestada por ela, em
regime de economia familiar.

 

         Portanto, voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão
da aposentadoria rural à parte Autora desde a data do requerimento administrativo, em
03/09/2018.
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Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

 

Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

 

Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

Voto por conhecer o Recurso e dar-lhe provimento para conceder o benefício
previdenciário de aposentadoria rural, a partir de 03.09.2018.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000392740v2 e do código CRC dff4191a.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5001121-73.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALMERINA QUIRINO DAMASCENO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS  em face da sentença quejulgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, (i) que o companheiro da Autora,
Sr. Sebastião Teixeira era segurado urbano, já tendo sido aposentado por idade desde
01/03/2007; (ii) os períodos reconhecidos na sentença como segurada especial não restaram
devidamente comprovados, uma vez que a Autora era empregada rural, não se cogitando a
extensão dos vínculos formais. 

Contrarrazões da parte contrária. 

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).
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Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

No caso, a parte autora, nascida em 01/04/1961, cumpriu o requisito etário em
2016, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1 -
PROCADM2):

(i) Carteira de Trabalho e Previdência Social onde consta autora como
trabalhadora rural; 

(ii) Declaração de Exercício de atividade rural; 

(iii) Ficha de matrícula escolar; 

(iv) Ficha de atendimento médico; Cadastro família; Comprovante de
pagamento do dízimo; 

(v) Nota Fiscal; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; Recibo de entrega da
declaração do ITR.

Ainda, em audiência realizada em 07/05/2019, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais.

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte
autora sempre exerceu atividades rurícolas, pelo menos desde 1996, ocasião na qual o casal
passou a trabalhar para o proprietário rural, Sr. Odilon Jacy Milagres Fontes.  A prova
testemunhal foi suficienta para ampliar a eficácia dos documentos apresentados nos termos da
Súmula 577/STJ.

De igual modo, restou devidamente demonstrado o labor campesino da parte
autora em regime de economia familiar, pois há vasta documentação pessoal da Autora que a
qualifica como lavradora, fato corroborado pela prova testemunhal que asseverou que nunca
houve o exercício de qualquer outra atividade.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000380826v2 e do código CRC 560308e6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 0036262-40.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE CARLOS IGREJA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a modulação dos efeitos da decisão
proferida no RE 870.947, pelo STF. Afirma que tal possibilidade foi expressamente
contemplada no diploma processual, em seu art. 927, §3º, o qual permite a modulação nos
casos em que a alteração abrupta de jurisprudência possa acarretar prejuízo ao interesse social
e à segurança jurídica.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
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maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento
apenas para fins de esclarecimentos. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000390933v2 e do código CRC f2e53570.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5000636-73.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA ALVES DE SOUZA DIAS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela autora como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente  a pretensão inicial, para considerar,
para fins previdenciários, a homologação do período de 04/2012 a 04/2014 na qualidade de
segurada facultativa de baixa renda.

A autora, em suas razões de Evento 35, alega, em síntese, que (i) a sentença
considerou que, para o reconhecimento da atividade rural nos períodos de 06/1966 a 10/1973
e 06/1983 a 10/1991, por se tratar de um período contínuo (há um hiato de 10 anos por conta
de terem se mudado para o meio urbano), deve haver, portanto, um início de prova material
para cada período, (ii)  para comprovar que exerceu atividade rural nos períodos de 06/1966 a
10/1973 e 06/1983 a 10/1991, juntou aos autos vários documentos, (iii) trabalhou na roça há
muitos anos, sendo que, em 1973, saiu da roça, porém retornou ao campo, (iv) foi meeira
de José Damascena e João Schumacher, plantando feijão, milho e arroz, (v) em 22/3/2019, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, por unanimidade, na sistemática dos
recursos especiais repetitivos, sob o Tema nº 1007, a questão da “possibilidade de concessão
de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3° da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo", e (vi) portanto, para que não sofra nenhum prejuízo, deve ser
sobrestada a presente ação até julgamento definitivo do tema.

Em suas razões recursais (Evento 36), o INSS alega, em síntese,  que (i) a
sentença colide frontalmente com o ordenamento jurídico pátrio, (ii) na espécie, os
recolhimentos realizados na condição de segurado facultativo de baixa renda, no período de
02/2012 a 04/2014, não foram validados, posto que a parte autora não possuía registro no
CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e sua
familia possuía renda superior a 2 salários mínimos, (iii) o juízo registrou que o INSS não fez
prova da mencionada renda familiar. contudo o CNIS do marido da autora foi oportunamente
apresentado, (iv) as contribuições do segurado facultativo de baixa renda são efetuadas com o
código “1929”, nos termos do no art. 21, §§ 2º, 3º e 4º da Lei 8.212/1991, (v)  a contribuição
previdenciária para esta categoria de segurado é reduzida, possuindo alíquota de apenas 5%,
ou seja, trata-se de recolhimento diferenciado, exclusivo para os segurados que comprovem
baixa renda, (vi) de fato, a lei estabelece como requisito para a inscrição nessa categoria a
comprovação da baixa renda do segurado, mediante a sua inscrição no CadÚnico, e
(vii) a parte autora somente poderia contribuir na qualidade de segurado facultativo de baixa
renda no período de validade do CadÚnico.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 47



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 267/472

5000636-73.2018.4.02.5005 500000373494 .V59 JES10515© JES10515

Contrarrazões de Evento 42 e Evento 43. 

VOTO

Do recurso do INSS

A autarquia alega que os recolhimentos realizados na condição de segurado
facultativo de baixa renda, no período de 02/2012 a 04/2014, não foram validados, porque a
parte autora não possuía registro no CadÚnico e sua família possuía renda superior a 2
salários mínimos.

Para ser segurado facultativo de baixa renda são necessários os seguintes
requisitos: a) inexistência de renda própria e de trabalho remunerado; b) renda familiar de até
2 salários mínimos) inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal
– CadÚnico anterior às contribuições e cuja atualização cadastral não seja superior a 2 anos
no momento das contribuições, conforme art. 21, §§ 2º e 4º, da Lei 8.212/1991.

No caso,  há prova de que a autora possua registro no CadÚnico em período
anterior a 2/2012. Isso porque consta, no documento de   Evento 6 (PROCADM2), datado em
17/4/2018, que a autora possui cadastramento, no CadÚnico, desde 1/8/2003 e que foram
validados os períodos como contribuinte de baixa renda de 2/2012 a 3/2012 e 5/2014 a
1/2018. 

Não obstante, a inexistência de inscrição no CadÚnico não obsta, por si só, o
reconhecimento da condição de segurado facultativo de baixa renda, de modo que, estando
demonstrado que a família da segurada efetivamente é de baixa renda e que esta não possui
renda própria, está caracterizada a sua condição de segurada facultativa de baixa renda (TRF
4º REGIÃO, 5009593-62.2018.4.04.9999, DJ 03/04/2019).

Quanto ao reconhecimento de segurada de baixa renda no período impugnado
de 02/2012 a 04/2014, afirma o INSS que a família da autora, nesse intervalo, possuía renda
superior a 2 salários mínimos. Todavia, consta, no CNIS, que o marido da autora Nilson
Martins Dias, no período em exame, não possuía vínculo empregatício, pois o último vínculo
encerrou-se em 18/12/2009, e que ele, desde 6/7/2010, recebe aposentadoria por invalidez
(Evento 6/PROCADM2), inclusive no valor de um salário mínimo (conforme consulta ao
sistema PLENUS). 

Portanto, a autora  faz jus ao cômputo do período de 02/2012 a 04/2014 em que
participou do RGPS como contribuinte facultativa de baixa renda, devendo ser mantida a
sentença nesse sentido.

Do recurso da parte autora

A parte autora alega que faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade
rural de 06/1966 a 10/1973 e 06/1983 a 10/1991, destacando que teria apresentado diversas
provas nesse sentido. 
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Para comprovar as suas alegações, a autora apresentou os seguintes
documentos:

(i)  certidão de casamento, celebrado em outubro/1973, qualificando o marido
Nilson Martins Dias como lavravor e ela como doméstica;

(ii) espelho do sistema PLENUS demonstrando que o pai Geraldino Alves de
Souza recebe aposentadoria por idade rural desde 1/5/1981;

(iii) espelho do sistema PLENUS demonstrando que a mãe Margarida Pereira de
Souza recebe aposentadoria por idade rural desde 6/6/1989;

(iv) espelho do CNIS demontrando que o marido, desde 1/8/1978, exerce
atividade urbana.

Os demais documentos apresentados, como histórico escolar e certidões de
nascimento/casamento dos filhos, não são suficientes para sinalizar a sua qualidade de
segurada especial.  

A comprovação do tempo de serviço – e aí está incluído o efetivo exercício de
atividade rural – só produzirá efeitos quando baseada, pelo menos, em início de prova
material, por não ser admitida a prova exclusivamente testemunhal, como dispõe o art. 55, §
3º, da Lei 8.213/1991 e já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através do verbete 149:
A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para
efeito de da obtenção de benefício previdenciário.

No caso, pode-se afirmar que a autora, pelo menos de 06/1966 a 8/1978,
apresentou início de prova material do alegado labor rural desenvolvido com os pais e depois
com o marido. 

Em audiência, foram colhidos o depoimento da autora e de três testemuhas
(Gilmar Augusto Damaceno, Alci Pereira Santiago e Amado Vitorino de Oliveira). 

A autora afirmou que (i) o marido está aposentado havia cinco anos, tendo
laborado em atividade urbana, (ii) ele recebe um salário mínimo de aposentadoria, (iii)
atualmente, ela não trabalha, sendo que, no passado, laborou na roça, (iv) sempre morou na
roça, (v) a partir de 1973, passou a morar na cidade, mas retornou ao campo em 1983, (vi)
ela, o marido e os filhos laboravam na roça, plantando café, arroz, feijão, milho etc., (v) na
ocasião, morava na propriedade do patrão e  (vi) trabalhou no campo também com os
pais,  antes de casar. 

A testemunha Gilmar Augusto Damaceno disse que (i) conhece a autora desde
criança, (ii) já viu a autora laborando na roça com os pais, (iii) a autora casou-se e foi morar
na cidade, mas retornou ao campo, (iv) quando retornou ao campo, tinha filhos, (v) laborava
no campo com o marido na mesma propriedade em que laborava com os pais, (vi) não lembra
quando a autora saiu de vez da roça e (vii) a autora e  o marido ficaram um bom tempo
trabalhando na roça, cerca de 10 anos.
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A testemunha Alci Pereira Santiago disse que (i) conhece a autora desde
criança, (ii) ela trabalhava na roça com os pais, no plantio de arroz, milho, feijão e café, (iii)
em 1973, a autora se casou e foi morar na cidade, (iv) ela retornou para a roça após uns 8
anos aproximadamente, (v) a autora ficou trabalhando no campo até 1991, quando retornou
para a cidade, (vi) quando ela voltou para o campo, ela já tinha 4 filhos, (vii) a autora e o
marido trabalhavam juntos na roça, no plantio de café e de lavoura branca e (viii) a autora
saiu do campo em 1991 porque o trabalho no campo não era mais lucrativo. 

A testemunha Amado Vitorino de Oliveira disse que (i) conhece a autora
desde criança, (ii) ela trabalhava no campo com os pais, no plantio de café e outros produtos,
(iii) viu a autora trabalhando na roça nessa época, (iv) ela saiu da roça quando se casou e (v)
ela retornou para a roça com o marido e os filhos. 

Como se observa, pode-se afirmar que há início de prova material, corroborada
pela prova testemunhal, somente de 06/1966 a 10/1973. 

Registre-se que, conforme a Súmula 5 da TNU, “a prestação de serviço rural
por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente
comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Não obstante o fato de que o marido da autora, no período de 06/1983 a
10/1991, não possui registro, no CNIS, como empregado urbano, não há elementos que
possam sinalizar o labor no campo nesse período, havendo apenas prova testemunhal nesse
sentido, o que não é suficiente para o reconhecimento de exercício de atividade rural. 

Dessa forma, deve-se reconhecer o exercício de atividade rural somente
de 06/1966 a 10/1973.

Do período contributivo para fins de aposentadoria híbrida

Na inicial, a autora requer a concessão de aposentadoria por idade na
modalidade híbrida. 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
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Consta, nos autos, que, na DER, o INSS computou 3 anos, 10 meses e 17 dias.
Somando-se a esse tempo o período de contribuinte individual de 02/2012 a 04/2014
reconhecido na sentença e o período de exercício rural ora reconhecido de 06/1966 a 10/1973,
tem-se o seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/02/2012 31/03/2012                       60            1,00                  60     -      1   30
01/05/2014 31/01/2018                   1.372            1,00             1.372      3     9     3
01/02/2012 30/04/2014                     820            1,00                820      2     2   29
01/06/1966 31/10/1973                   2.710            1,00             2.710      7     5     3

         
 Total:             4.962    13     7     4

Não reuniu, portanto, a carência de 15 anos para a concessão do benefício
almejado na DER (17/1/2018). Ocorre que, em consulta ao CNIS de Evento 57, nota-se que a
autora continuou a participar do RGPS como contribuinte individual até 10/2019 (data da
consulta); assim, considerando o tempo contributivo após 31/1/2018, tem-se o seguinte
cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/02/2012 31/03/2012                       60            1,00                  60     -      1   30
01/05/2014 28/06/2019                   1.885            1,00             1.885      5     1   30
01/02/2012 30/04/2014                     820            1,00                820      2     2   29
01/06/1966 31/10/1973                   2.710            1,00             2.710      7     5     3

         
 Total:             5.475    15    -     -  

Como se observa, em 28/6/2019, a autora alcançou a carência necessária para
obtenção da aposentadoria por idade híbrida. 

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro de
2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a possibilidade de
computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a reafirmação da
data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o momento de implementação
dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário.

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso e
lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de que é
possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das
contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado
houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso da parte autora para reconhecer o exercício de atividade rural de 06/1966 a 10/1973 e
determinar a concessão de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA desde 28/6/2019
(reafirmação da DER). Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
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desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o
provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000373494v59 e do código CRC 16f9f89a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5001032-25.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GENILDA HILARIO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, dobjetivando a concessão do benefício de
aposentadoria por idade desde 21/06/2018 (DER) e, por conseguinte, o pagamento das
parcelas vencidas, monetariamente reajustadas.

Em suas razões recursais (Evento 27), alega, em síntese,  que (i)  destacou,
desde a inicial, que teve êxito em ação judicial contra o INSS, que foi condenado a lhe pagar
o auxílio-doença do período de 19/09/2013 a 24/10/2017, conforme sentença e acórdão já
transitado em julgado que anexou com os documentos da inicial, processo 0120168-
90.2015.4.02.5051, (ii) antes de qualquer citação, veio aos autos e colacionou o comprovante
de residência e o CNIS comprovando os intervalos, contudo o magistrado julgou
improcedente o pedido, sob o fundamento de que "no caso em análise, observa-se dos
extratos do CNIS juntados aos autos (Evento 1, CNIS8). que o benefício por incapacidade
(NB 5482285525) não se encontra intercalado com períodos em que verteu contribuições
previdenciárias e, portanto, não deve ser computado para fins de carência.(...)”, (iii) contava
com 60 anos completos na data da DER, gozou períodos de auxílio-doença intercalados com
atividade, todavia o INSS não reconheceu, como não reconhece, como carência tais períodos
intercalados, (iv) conforme se vê do Evento 11, OUT1,  há a comprovação de que o auxílio-
doença de 03/10/2011 a 26/06/2013 e de 19/09/2013 a 24/10/2017 foi intercalado com tempo
de contribuição e (v) em momento algum o INSS alegou que não gozou auxílio-doença em
períodos intercalados. 

Contrarrazões (Evento 31).

VOTO

A sentença não computou o benefício por incapacidade (NB 5482285525) por
não se encontrar intercalado com períodos em que a autora verteu contribuições
previdenciárias, fundamentando que, em razão disso,  não deve ser computado para fins de
carência da aposentadoria almejada. 

O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram
como tempo de contribuição aquele em que houve o recebimento de benefício por
incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade. 
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 O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o cômputo do
período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando intercalado com
períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF
2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011). 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social".

No caso, o espelho do CNIS de Evento 11 demonstra que a autora recebeu
auxílio-doença de 3/10/2011 a 26/6/2013 e 19/9/2013 a 24/10/2017 e que, de 1/4/2018 a
28/2/2019, participou do RGPS como contribuinte individual. Ou seja, os períodos em gozo
de auxílio-doença foram intercalados entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a Previdência Social. Assim, devem ser computados no cálculo do
benefício almejado. 

Considerando que os períodos em questão equivalem a 2.130 dias, ou seja, 71
meses, e que a sentença apurou 132 meses, pode-se afirmar que a autora, na DER, reuniu a
carência necessária para obtenção de aposentadoria por idade (180 meses).  

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar provimento a ele,
determinando o cômputo dos períodos em gozo de auxílio-doença de  3/10/2011 a 26/6/2013
e 19/9/2013 a 24/10/2017 no cálculo do benefício almejado, e a concessão de
APOSENTADORIA POR IDADE desde a DER 21/6/2018. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000420873v13 e do código CRC 45f8d7cc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001864-83.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: IRACEMA AZEVEDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE RURAL. CABIMENTO NA MODALIDADE HÍBRIDA.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO DE 23.02.1970 (DATA
DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL PELO GENITOR DA AUTORA) A
08/1985 (MÊS ANTERIOR AO INÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES PELO GENITOR
DA AUTORA). INSS JÁ HOMOLOGOU 11 ANOS, 10 MESES E 18 DIAS DE
CONTRIBUIÇÕES URBANAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1007 DO STJ. RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO
TEMPO RURAL ORA RECONHECIDO E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.
SENTENÇA REFORMADA

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA, nos seguintes
termos:

O benefício pretendido pela parte autora encontra fundamento no art. 48 da Lei
nº 8.213/91.

“(...) A obtenção dessa aposentadoria depende da comprovação de ter a parte
autora atingido a idade legalmente prevista para o benefício, sessenta e cinco (65) anos para
os homens e sessenta (60) anos para as mulheres, bem como o recolhimento das contribuições
previdenciárias em número equivalente ao período de carência.

É de se destacar que o período de carência pode sofrer variações, de acordo com
a tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91, para os segurados já inscritos na Previdência Social
antes da publicação desta Lei.

No caso em análise, o requisito etário é inconteste. A autora atingiu a idade de
60 (sessenta) anos em 06/08/2017 (data de nascimento: 06/08/1957). Assim, como ela
completou 60 (sessenta) anos em 2016, para obter a aposentadoria por idade deverá possuir
uma carência de 180 contribuições mensais.

Verifico que o INSS constatou que a autora possui 11 anos, 10 meses e 18
dias de contribuições como trabalhadora urbana até a data do requerimento administrativo,
em 23/11/2017.
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A alteração legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008, que introduziu os §§ 3º
e 4º ao art. 48, da Lei nº 8.213/91, passou a permitir a concessão de aposentadoria por idade
àqueles segurados que, embora inicialmente rurícolas, passaram a exercer outras atividades e
tenham idade mínima de 60 anos (mulher) e 65 anos (homem), permitindo, inclusive, o
aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de salários-de-
contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural.

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§
3º e 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE
CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO
REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA
AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES.
DESNECESSIDADE. 1. O INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora
recorrida não se enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei
8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma dirigida a trabalhadores
rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser
computado como carência. 2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela
Lei 11.718/2008) dispõe: "§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que
não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem
considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao
benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta)
anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata
que a inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por
idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que
migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período de
carência suficiente para a aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos (caput do
art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei
8.213/1991). 4. Como expressamente previsto em lei, a aposentadoria por idade urbana
exige a idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulher, além de
contribuição pelo período de carência exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente
rurais, as idades são reduzidas em cinco anos e o requisito da carência restringe-se ao
efetivo trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir
a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles
trabalhadores rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente períodos em
atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo segurado se encontrava
num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia
receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar
da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral não preencher o período de
carência. 6. Sob o ponto de vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação
trazida pela Lei 11.718/2008 consubstancia a correção de distorção da cobertura
previdenciária: a situação daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da
força de trabalho campesina pela cidade, passam a exercer atividade laborais diferentes
das lides do campo, especialmente quanto ao tratamento previdenciário. 7. Assim, a
denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei
8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as evolução das relações sociais e
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o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente trabalharam e repercute, por
conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário. 8. Essa nova
possibilidade de aposentadoria por idade não representa desequilíbrio atuarial, pois, além
de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por idade urbana (superior em cinco
anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de contribuição direta do segurado que a
aposentadoria por idade rural não exige. 9. Para o sistema previdenciário, o retorno
contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do que se o mesmo segurado
permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez de migrar para o meio
urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo das situações de êxodo
rural, já que, até então, esse fenômeno culminava em severa restrição de direitos
previdenciários aos trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é fortalecida pela conclusão
de que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991 materializa a previsão
constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios destinados às populações
rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que torna irrelevante a preponderância de
atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade da inovação legal aqui
analisada. 11. Assim, seja qual for a predominância do labor misto no período de carência
ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades
citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a
utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida
exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado
(caput do art. 48), o que vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da
Lei 8.213/1991). 12. Na mesma linha do que aqui preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de
publicação. 14. Observando-se a conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria por
idade no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de
acordo com as respectivas regras. 15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 8.213/1991
dispensam o recolhimento de contribuições para fins de aposentadoria por idade rural,
exigindo apenas a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada
para fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, não sendo,
portanto, exigível o recolhimento das contribuições. 16. Correta a decisão recorrida que
concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os 126 meses de reconhecimento de exercício de
atividades rurais aos 54 meses de atividades urbanas, chega-se ao total de 180 meses de
carência por ocasião do requerimento administrativo, suficientes à concessão do benefício,
na forma prevista pelo art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido.
(RESP 201301513091, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:28/11/2014 ..DTPB:.)- destaquei

Para o reconhecimento do período rural invocado (1969 a 2003), a parte autora
precisa demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime
de economia familiar.

A demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em
prova documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.

No presente caso, a parte autora juntou aos autos, no período acima descrito, os
seguintes documentos: a) certidão de registro e imóvel em nome do pai da autora, adquirido
em 23/02/1970. Evento 1, OUT6; Inicial do processo de inventário dos pais da autora, Evento
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1,OUT7; Comprovantes de quitação da contribuição sindical do pai da autora, Evento 1,
OUT8; entre outros.

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos,
designou-se audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e duas
testemunhas, por ela arroladas, foram inquiridas.

Passo a analisar as provas e depoimentos apresentados.

Inicialmente, destaco que a autora é casada desde 23 de janeiro de 1995 com o
Sr. Ivo Vigano, o qual foi qualificado como motorista na certidão, profissão essa que foi
confirmada pela autora em audiência, de forma que a partir dessa data não é possível
considerar condição de segurada especial da autora.

Nessa senda, mister ressaltar, ainda, que o pai da autora efetuou recolhimentos
para o INSS como trabalhador autônomo de 1985 a 1992, conforme CNIS e Evento 6,
PROCADM1, fls. 61, impossibilitando o reconhecimento do trabalho rural da autora também
nesse período.

Convém mencionar ainda o fato de que os comprovantes de pagamento da
contribuição ao sindical rural dizem respeito ao interregno supracitado, fato que enfraquece o
acervo probatório apresentado pela parte autora.

Quanto às provas orais, os depoimentos das testemunhas foram muito
superficiais, não tendo a afirmação de terem presenciado o labor rural da demandada no
período alegado por ela, impossibilitando o reconhecimento da atividade rural em regime de
economia familiar da autora.

Portanto, no caso concreto, diante da precária documentação, do depoimento e
oitiva das testemunhas, entendo que a autora não comprovou a condição de segurada especial
em regime de economia familiar, não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade
híbrida almejado na inicial.

DISPOSITIVO:

ISTO POSTO, com fulcro no art. 48 da Lei nº 8.213/91, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade
(híbrida/mista). JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.(...)”

 

 

Em suas razões recursais, a Autora alega, em síntese, que restou comprovada a
existência de tempo muito superior a 180 contribuições mensais, o que seria suficiente para
obtenção do benefício pretendido.
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É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Como se observa, a sentença chegou à conclusão de que não haveria prova
inequívoca do alegado labor rurícola, no período compreendido entre 1969 (ano em que a
Autora completou 12 anos) a 2003 (antes do início das contribuições.

Contudo, entendo que tanto a prova documental, quanto a prova testemunhal foi
coesa e suficiente para comprovar o exercício de atividade rural pelo Autor, de forma
ininterrupta, desde 23/02/1970, data da aquisição do imóvel rural pelo genitor da Autora, até
agosto de 1985, mês anterior ao início das contribuições, como segurado autônomo pelo
genitor da Autora.

Com efeito, há início de prova material do exercício da atividade rural pela
Autora com a aquisição do primeiro imóvel rural pelo seu genitor, em 23/02/1970, quando
tinha 12 anos, quase 13, até o início das contribuições individuais pelo mesmo, em setembro
de 1985, o que demonstra possível aquisição de capacidade contributiva do mesmo, uma vez
que seu arrolamento de bens faz menção há mais de um imóvel rural pela unidade familiar.

Sendo assim, em decorrência da Autora ter somente se casado em 23/01/1995,
com a constituição de novo núcleo familiar, entendo ter restado comprovado o exercício da
atividade rural no período de 23/02/1970 até 31/08/1985.

Com relação ao pedido de concessão de aposentadoria por idade na modalidade
híbrida, passo a tecer os seguintes comentários acerca da matéria, em decorrência da
superveniência da decisão emanada pelo STJ.

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, faz jus a parte autora à averbação do período de 23/02/1970 até
31/08/1985, para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada, a ser somado ao
período já homologado pelo INSS, que já remonta mais de 11 anos, 10 meses e 18 dias.
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Voto por conhecer o recurso da Autora e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a averbação do tempo rural de 23/02/1970 até 31/08/1985 e julgar procedente o
pedido de aposentadoria por idade na modalidade híbrida, desde a data do requerimento
administrativo, em 23/11/2017.  Sem custas e Honorários advocatícios, ante à Recorrente ter
sido vencedora.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000414316v2 e do código CRC e3036cd4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000018-94.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TEREZA QUEIROZ DA CUNHA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA
PELO INSS DO PERÍODO DE 25/11/1991 a 03/02/2004. SEGURADA URBANA DE
2005 A 2015. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
MANIFESTA AUSÊNCIA DE DESCONTINUIDADE E APLICAÇÃO DO TEMA 1007
DO STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Em suas razões recursais (Evento 42), alega, em síntese, (i) a  regra da
aposentadoria híbirda não se aplica à parte autora, pois ela migrou do regime previdenciário
rural para o regime previdenciário urbano, nos termos do art. 48, parágrafos 2º e 3º, da Lei
8.213/1991, (ii) depreende-se da leitura atenta do § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 que o
legislador ao empregar o vocábulo "que satisfaçam essa condição" quis fazer menção ao
segurado que migrou do meio urbano para o meio rural, isto é, “que ainda seja um trabalhador
rural”, satisfazendo, assim, a referida condição, (iii) a TNU, no PU nº 2007.83.04.500951-5,
julgado em 04 de agosto de 2009, firmou entendimento que a expressão “ainda que de forma
descontínua” abrange apenas o lapso necessário para que não haja perda da qualidade de
segurada, (iv) está sedimentado na jurisprudência que a Lei nº 10.666/2003 não se aplica na
aposentadoria por idade rural, sendo que, para se ter direito à aposentadoria por idade rural do
segurado especial, é indispensável a implementação simultânea dos requisitos de idade e
trabalho, durante o interregno correspondente à carência, (v) no presente caso, a parte autora
se afastou do campo no ano de 2008, e (vi) estando evidenciado que a parte autora se afastou
da agricultura anos antes de implementar o requisito etário do art. 48, parágrafos 3º e 4º,  da
Lei 8.213/1991 não se aplica os novos dispositivos que permitiram ao trabalhador rural a
acrescer tempo em outras categorias para fins de aposentação.

VOTO

O próprio INSS já reconheceu o exercício de atividade rural de 1991 a 2004,
nos autos do processo administrativo, bem como o Juízo sentenciante entendendo que o
período  remoto poderia ser somado com o tempo de contribuição em atividade urbana para
fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, sob os seguintes fundamentos:
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“(...) É esse exatamente o caso dos autos, onde se pretende a aposentadoria por
idade híbrida com a junção do período rural já reconhecido pelo INSS (1991 a 2004),
erroneamente não considerado para fins de carência, com o período urbano que se seguiu
(2005 a 2015).

O período rural só não seria passível de consideração para fins de carência se a
modalidade pretendida fosse a aposentadoria por tempo de contribuição, a qual para períodos
posteriores à entrada em vigor da Lei Federal nº 8.213/91 exige-se o recolhimento das
contribuições, ainda que como rural.

Portanto, considerando que o próprio INSS homologara tempo rural (daí
desnecessário a realização de instrução, muito menos a inquirição das perguntas formuladas
por escrito pelo Procurador do INSS ausente à presente assentada), e acrescido ao tempo
urbano imediato, tem-se claramente que a parte autora possui a carência mínima exigida
(rural + urbana).

DISPOSITIVO: ISTO POSTO, com fulcro no art. 48 da Lei nº 8.213/91,
JULGO PROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade (NB
171.273.348-3). Fixo o início do benefício (DIB) em 06/07/2017 data do requerimento
administrativo, e o início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença. JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I,
do CPC (...)”

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando à conclusão de que haveria prova inequívoca do alegado labor
rurícola, não havendo motivo para reafirmar os fundamentos da decisão transcrita, até porque
o próprio INSS já procedeu a sua averbação.

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Assim, faz jus a parte autora à averbação do período de 1991 a 2004, para fins
de carência da aposentadoria por idade pleiteada, a ser somado ao período urbano de 2005 a
2015, que perfazem muito mais tempo de atividade necessária para obtenção do benefício em
análise.
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.  Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000387407v2 e do código CRC 0e2b7a1e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5001358-73.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILDA DE AMORIM REIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de aposentadoria por idade
desde 29/9/2017.

Em suas razões recursais (Evento 14), alega, em síntese,  que o requerimento
administrativo de aposentadoria por idade urbana foi efetuado após 03/11/2014, devendo
observar, integralmente, a Instrução Normativa 77/2015, ou seja, o período em gozo de
auxílio-doença não é computado para fins de carência. 

Contrarrazões de Evento 20. 

VOTO

A sentença reconheceu os períodos de recebimento de auxílio-doença  como
carência sob  a seguinte fundamentação:

(...)  No que diz respeito aos interregnos de 10/06/2008 a 04/10/2008 e 10/10/2008 a
31/05/2017, observo que tal período não foi reconhecido pelo INSS, sob o argumento de que
não é possível computar, para fins de carência, o período de gozo de auxílio-doença, devendo
tal interregno ser computados, apenas, como tempo de serviço.

A discussão firmada nos presentes autos já foi objeto de grande divergência na jurisprudência
e na doutrina. Contudo, entendo mais coerente o entendimento que vem prevalecendo
atualmente, no sentido de ser o período de recebimento de benefício por incapacidade
computável para fins de carência, desde que ele seja intercalado por períodos de contribuição.

Como exemplo de tal posicionamento, os seguintes julgados do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
CARÊNCIA. CÔMPUTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2). 2. O entendimento do Tribunal de origem coaduna-se com o
disposto no § 5º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, bem como com a orientação desta Corte,
segundo os quais deve ser considerado, para efeito de carência, o tempo em que o segurado
esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, desde que intercalado
com períodos contributivos. 3. Hipótese em que a Corte local reconheceu a demonstração do
recolhimento de 142 contribuições previdenciárias, das 126 exigidas pelo art. 142 da Lei de
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Benefícios, necessárias à concessão da aposentadoria. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt
no REsp 1574860/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/04/2018, DJe 09/05/2018)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ EM APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO PREENCHIDO NA
VIGÊNCIA DA LEI 8.213/1991. DESCABIMENTO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE
CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBIÇÃO EM PERÍODO INTERCALADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei
8.213/1991 não contemplou a conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por
idade. 2. É possível a consideração dos períodos em que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez como carência para a concessão de
aposentadoria por idade, se intercalados com períodos contributivos. 3. Na hipótese dos
autos, como não houve retorno do segurado ao exercício de atividade remunerada, não é
possível a utilização do tempo respectivo. 4. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP
201303946350, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:02/05/2014 ..DTPB:.) grifei

No mesmo sentido se posicionou a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, conforme se extrai do enunciado da Súmula nº 73: “O tempo de gozo de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser
computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre
períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.”

Com efeito, tendo o período em que a parte autora esteve em auxílio-doença, ora em análise,
sido intercalado com período de efetiva contribuição, conforme verifico do cotejo das provas
constantes nos autos, não há que se impedí-la de ter tal intervalo computado para os fins
almejados na inicial, nos moldes do art. 55, inciso II, da Lei 8.213/91.

Frisa-se que a própria autarquia requerida, em sede de contestação, reconheceu que os
benefícios por incapacidade foram gozados entre atividades contributivas, apenas não
computando os períodos para fins de carência. 

Assim, reconheço, para fins da carência necessária à concessão do benefício pretendido nestes
autos, o período de 10/06/2008 a 04/10/2008 e 10/10/2008 a 31/05/2017, quando a parte
autora esteve em gozo dos benefícios de auxílio-doença de nºs 530.686.387-2 e 549.376.077-7.
(...)

No caso, o espelho do CNIS apresentado no Evento 6 demonstra que a autora
recebeu auxílio-doença de 10/06/2008 a 04/10/2008 e 10/10/2008 a 31/05/2017. Consta
também que ela retornou ao sistema previdenciário em 1/1/2018 como contribuinte
individual, pagando contribuições até 5/2019. 

O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram
como tempo de contribuição aquele em que houve o recebimento de benefício por
incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade, o que foi comprovado nos
autos, inexistindo óbice ao reconhecimento dos períodos impugnados como carência. 

 O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o cômputo do
período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando intercalado com
períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF
2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011). 
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A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social".

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas isentas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000400731v4 e do código CRC a02df493.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5004939-11.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE COUTINHO FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou  improcedente a pretensão inicial, que busca a condenação do INSS ao
cancelamento da aposentadoria atualmente percebida (NB 46/049.887.289-2, DIB
20/01/1993) e imediata concessão de nova aposentadoria por idade, sem necessidade de
devolução dos valores já recebidos.

Em suas razões, alega, em síntese, que (i) o art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991 não
proíbe a renúncia a benefício previdenciário e, uma vez renunciado ao benefício, em sua
integralidade (salários-de-contribuição e renda mensal), não há óbice à análise de direito a
novo benefício, desde que consideradas apenas contribuições posteriores àquela aposentação,
(ii) a desaposentação foi julgada em 2016 pelo  STF como incabível, porque usava as
contribuições de todo período para recalcular o valor do mesmo benefício, em outras
palavras, era uma revisão e por isso, não foi aceita, (iii) porém, na presente demanda,  deseja
renunciar ao benefício anterior obtido por tempo de contribuição e requerer um novo, mas
desta vez por idade, ou seja, sem a utilização de nenhum período do beneficio a ser
cancelado, (iv) quanto à primeira parte do pedido (possibilidade de renúncia a benefício
previdenciário), a jurisprudência de TRFs de todo o País tem reconhecido que a aposentadoria
consiste em direito patrimonial disponível, sendo passível de renúncia, (v) se possui direito a
renunciar à aposentadoria de sua titularidade, nada impede que venha a ter concedido nova
aposentadoria, desde, é claro, que não aproveite o tempo de serviço utilizado para a primeira
aposentação, (vi) a 2ª Turma Recursal de Santa Catarina (TRF4),  em caso idêntico,
reconheceu o direito à renuncia ao beneficio e à concessão de um novo beneficio sem a
utilização de qualquer salario-de-contribuição/tempo de contribuição para a concessão do
benefício (processo n. 5003115-54.2018.4.04.7213) e (vii) o que se busca é a renúncia de
benefício concedido em 10/02/1993, com a concessão de novo benefício, sem utilização de
qualquer salário-de-contribuição/tempo de contribuição/carência utilizados para a concessão
do benefício em 1992.

Contrarrazões (Evento 28).

VOTO

Em que pese o presente caso referir-se à situação não idêntica àquelas que
ficaram conhecidas pelo título “desaposentação”, a lógica adotada pelo STF, no julgamento
dos Recursos Extraordinários 661.256 e 827.833, também se aplica às situações que estão
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sendo denominadas de “reaposentação”. Isso porque a diferença entre os dois institutos
consiste, basicamente, no aproveitamento das contribuições anterior à primeira aposentadoria,
com a finalidade de obtenção de um benefício mais vantajoso. 

Enquanto na desaposentação há a pretensão de aproveitamento de todas as
contribuições do segurado, o pedido de reaposentação consiste na troca da aposentadoria
original por outra fundada exclusivamente nas contribuições realizadas após o segurado
aposentar-se.

Apesar das diferenças, existe um ponto comum entre as duas teses: o segurado
pretende utilizar as contribuições realizadas após a concessão da aposentadoria original, para
obter novo benefício.

Ocorre que essa pretensão encontra óbice na previsão do § 2º do art. 18 da Lei
8.213/1991:

“O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer em
atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à
reabilitação profissional, quando empregado”.

Nos julgamentos em conjunto dos RE ns. 661.256/SC (em que reconhecida a
repercussão geral) e 827.833/SC (Tema 503), o Plenário do STF fixou a seguinte tese:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios
e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à
‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”.

Desse modo, assim como restou proscrita a desaposentação por falta de previsão
legal, do mesmo modo está vedada a reaposentação, uma vez que o segurado não tem direito
a aproveitar as contribuições realizadas após sua aposentadoria.

Assim, vinculando-se à decisão proferida no referido recurso extraordinário, nos
termos do art. 1.040 do atual CPC, restará a tomada de duas únicas decisões: a retratação,
caso a decisão recorrida contrarie a jurisprudência da Corte Suprema, ou inadmissibilidade do
recurso, quando a decisão recorrida se pautar nos termos da orientação firmada pelo STF,
sendo este o caso dos presentes autos.

Sobre a matéria, ressalte-se que o STJ, recentemente, também com base no art.
1.040 do CPC, realinhou-se ao entendimento do STF, alterando a tese firmada no Tema 563
nos seguintes termos:

“A tese firmada pelo STJ no Tema 563/STJ deve ser alterada  para  os exatos termos do
estipulado pela Corte Suprema sob o regime vinculativo da repercussão geral: ‘No âmbito do
Regime  Geral  de  Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios  e  vantagens 
previdenciárias,  não  havendo,  por  ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91’.”

Portanto, com base nos precedentes citados, mantenho a sentença, porém por
outros fundamentos.
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Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000419453v8 e do código CRC 3331cc4e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0004703-16.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DANIELE LORIANE ALMEIDA DIAS SIMOES (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o
restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação em 30/01/2018, devendo mantê-lo até
que a parte autora seja reabilitada para o exercício de atividade laborativa compatível com as
limitações funcionais atestadas perante a perícia judicial.

Em suas razões recursais (Evento 66, RecIno1), o INSS alega em síntese, que (i)
o juiz determinou de forma equivocada a reabilitação profissional com base apenas no caráter
permanente para a sua atividade habitual, deixando de lado outros fatores devem ser
observados para a correta aferição do grau de elegibilidade do procedimento, (ii) a
decisão em análise careceu de elementos concretos de aferição da elegibilidade,  pela
inexistência de perícia multidisciplinar nos autos (tão-somente médica), o que somente pode
ser realizado pela autarquia, (iii) a finalidade do programa de reabilitação profissional é
permitir que o segurado desempenhe outra profissão, (iv)  deve cessar o auxílio-doença
independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, caso o
INSS constate que houve a recuperação de capacidade laborativa para a mesma função antes
exercida, (v) a decisão inverte a sistemática implantada pela Lei 13.457/2017, oriunda da
conversão da Medida Provisória nº 767/2017, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de
DCB e atribui ao segurado a iniciativa de solicitar a prorrogação do benefício com data
prevista de cessação, (vi) é equivocado pensar que a fixação da DCB gera automática e
irreversivelmente a cessação do benefício, pois essa previsão de alta não é absoluta, (vii) não
mais subsiste a polêmica da alta programada, porquanto o Decreto nº 8.691, de 14 de março
de 2016, preocupou-se em alterar o texto do Decreto nº 3.048/1999, como se vê das redações
comparadas, de modo que sempre que requerido o segurado será submetido a nova perícia
antes da cessação do benefício, (viii) pela nova sistemática, não apenas se faculta ao segurado
a realização de pedido de prorrogação, como também se garante que o benefício permaneça
ativo até a data agendada para a realização da perícia, mesmo que esta seja posterior à DCB
judicial, (ix) a fixação da DCB faz pleno sentido, tanto da perspectiva do segurado como para
a organização do serviço público, obrigar o segurado a se submeter a nova perícia no INSS
antes de retornar ao trabalho é um evidente contrassenso, pois, a pretexto de lhe conferir
proteção, restringe a sua autonomia individual, submetendo a sua escolha de retornar às
atividades laborais a uma decisão estatal acerca do seu estado de saúde (quando, muitas
vezes, o próprio médico particular ou da rede pública que o acompanha já lhe concedeu alta,
considerando-o capaz), e força o INSS a realizar uma perícia por vezes desnecessária, que
acaba por onerar o Erário, (x) do ponto de vista do interesse público, deve-se reconhecer que
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a exigência de realização de perícia, mesmo quando a parte não esteja mais incapaz, contribui
para o abarrotamento do INSS e (xi) deve ser reformada a sentença para afastar a exigência
de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício.

Contrarrazões da parte autora (Evento 68, CONTRAZ1). 

Em suas razões recursais (Evento 67, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) a perícia do presente processo não se prestou a fornecer informação fidedigna do seu 
quadro fático vivenciado, não tendo o juiz a quo bem ponderado os elementos de prova e os
argumentos carreados no presente feito, (ii) a sua incapacidade é permanente e parcial, haja
vista que já passou por duas cirurgias nos joelhos sem apresentar melhoras significativas, e
(iii) deve ser considerada a situação pessoal da autora. 

Contrarrazões do INSS (Evento 74, CONTRAZ1).

 

DATA DE NASCIMENTO: 22/8/1984 (atualmente com 35 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: técnica de enfermagem, conforme a inicial. 

DOENÇA(S): instabilidade patelofemoral bilateral, conforme s perícia judicial. 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso,  a autora ajuizou esta ação, em 26/2/2018, alegando que, por ser
portadora de INSTABILIDADE PATELOFEMORAL GRAVE EM JOELHOS,
BILATERALMENTE, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
habitual de técnica de enfermagem . Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
30/1/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de  11/4/2009 a 31/8/2009,
15/9/2009 a 15/10/2009 e 16/3/2012 a 30/1/2018 (Evento 52, OUT26).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo médico, datado em 17/2/2017, informando instabilidade do 
patelofemoral gravíssima, em ambos os joelhos, por diplasia patelofemoral, foi operada
várias vezes no lado direito (29/3/2011 e 31/1/2013) e esquerdo (23/2/2012, 8/8/2013 e
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18/9/2014), sendo que consta, em suas condições atuais, melhora parcial, fortes dores
bilateralmente, incapacidade para caminhar e ficar muito tempo em pé, não pode pegar peso,
bem como subir e descer escadarias;

(ii) laudo médico, datado em 25/4/2017, informando instabiliade do patelo
femoral grave em joelhos, bilateralmente, foi operada em 29/3/2011, quando realizado um
desbridamento com soltura do retináculo lateral direito e,  além disso, foi feito o mesmo
procedimento no lado esquerdo em 3/2/2012, melhorou a instabilidade, mas  as dores, embora
menores, persistem, especialmente do lado direito, que foi revisado em 31/1/2016, mas a
sintomatologia não melhorou, e foi, por mais uma vez, operada em 8/8/2013, do lado
esquerdo, além de ter sido revisada novamente a cirurgia  em 18/9/2014,  ainda há sintomas
quando caminha, razão pela qual foi solicitada perícia para prorrogação do afastamento
indefinidamente;

(iii) laudo médico, datado em 25/7/2017, informando instabilidade do
patelofemoral  grave em joelhos, bilateralmente, desbridamento com soltura do retináculo
lateral direito, revisões cirúrgicas do lado direito em 31/1/2013 e em 8/8/2013, revisões
cirúrgicas do lado esquerdo em 18/9/2014 e novamente em 16/5/2017, sendo que até hoje
optou por não fazer cirurgias ósseas, mas caso a ausência de resposta persista, será necessário
mexer nos ossos e, por enquanto, não deve fazer nenhuma atividade em que tenha que
caminhar, ficar em pé, subir ou descer escadarias e, ainda, por melhor que seja o resultado
final, suas condições não serão plenas para o exercício da sua profissão, em caráter
permanente;

(v)  exame médico (ressonância magnética do joelho esquerdo), datado em
2/2/2017, informando  alterações pós-cirúrgicas com material metálico na projeção da faceta
medial da patela e pequenas lesões condrais (degradação da cartilagem);

(vi) exame médico (ressonância magnética do joelho direito), datado em
2/2/2017, informando lesões condrais (degradação da cartilagem), discreto derrame articular
e discretas alterações pós-cirúrgicas nos tecidos moles da face anterior do joelho;

(vii)  laudo médico, datado em 1/2/2018, informando que está inapta para as
suas atividades de socorrista (demais informações não legíveis).

A perícia judicial (Evento 20, OUT13), por sua vez, elaborada em 5/7/2018, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, por ser portadora de instabilidade
patelofemoral bilateral,  estava incapacitada para o trabalho habitual, que lhe exige esforços
dos joelhos.

Destacou o perito que (i) a autora queixa-se de dores no joelho direito e
esquerdo, (ii) a causa provável da doença é idiopática, (ii) a doença não decorre do trabalho
exercido, (iii) o primeiro episódio de luxação foi ocorrido durante o trabalho, porém a
patologia  não se iniciou devido à sua atividade em específico, (iv) a doença da autora a torna
limitada para o exercício do seu último trabalho, pois exige esforços dos joelhos, (v) a
limitação da autora é permanente e parcial, (vi) os sintomas da doença começaram a ocorrer,
aproximadamente 8 anos atrás, (vii) possui inaptidão para o labor habitual até o momento,
podendo atuar em múltiplas funções que não exijam sobrecarga dos joelhos (cargos
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administrativos, por exemplo), (viii) foram considerados, na perícia, os laudos particulares, o
raio-x panorâmico dos membros inferiores e a tomografia computadorizada e (ix) a
autora deambula com auxílio de muletas, membros inferiores tróficos, sem sinais de desuso,
presença de cicatrizes cirúrgicas bilateralemente, sem sinais de edema local, sem distinção
de troficidade entre os membros, leve varo bilateral, arco de movimento com leve déficit de
flexão dos joelhos, palpação da articulação sem crepitação, ausência de sinais inflamatórios
agudos como calor, eritema e edema, ausência de derrame articular, massas ou tumorações,
força de membros inferiores grau 5 (vence a gravidade e resistência), arco de movimento
livre, ausência de dor à palpação das facetas articulares medial e lateral da patela. .  

No caso, verifica-se que a perícia judicial atestou que a doença da autora a torna
limitada, de forma  permanente para o exercício do seu último trabalho, pois exige esforços
dos joelhos. Além disso, consignou que ela poderia atuar em múltiplas funções que não
exijam sobrecarga dos joelhos, o que enseja, em princípio, a necessidade do restabelecimento
do benefício de auxílio-doença e o encaminhamento ao programa de reabilitação profissional.

A autora, em suas razões, afirma que a incapacidade, no caso, seria total e
definitiva para qualquer atividade habitual, todavia não há prova, nos autos, nesse sentido. Os
documentos médicos apresentados revelam a mesma conclusão a que se chegou na perícia.
Por exemplo, o laudo médico, datado em 17/2/2017, informa a incapacidade para caminhar e
ficar muito tempo em pé, não podendo pegar peso, bem como subir e descer escadarias; por
sua vez, o laudo datado em 16/5/2017 afirma que ela não deveria fazer nenhuma atividade em
que tenha que caminhar, ficar em pé, subir ou descer escadas.

Ou seja, a autora pode exercer atividade compatível com o seu estado clínico.

A respeito das condições pessoais da autora, nota-se que ela é bastante jovem
(35 anos) e possui ensino médio completo, podendo exercer atividades sem esforço físico. 

Nesse sentido, ao analisar os laudos médicos particulares e a perícia judicial, o
juiz  restabeleceu o benefício de auxílio-doença à parte autora até sua efetiva reabilitação
profissional:         

Desta forma, considerando todo o conjunto probatório dos autos, é dever exclusivo do
Magistrado (sem nenhuma interferência, portanto) valorar todas as provas produzidas para
concluir ou não pela incapacidade do requerente. Nesse passo, verifico que o laudo pericial
corrobora as informações constantes nos laudos particulares, pelo que entendo fazer jus a
autora ao benefício previdenciário de auxílio-doença, desde a data da indevida cessação
administrativa, o qual deve ser mantido até que efetivada a sua reabilitação profissional. Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com base no art. 487, I do
NCPC, e condeno o Réu a: a) RESTABELECER o benefício previdenciário de auxílio-doença
à parte autora, DANIELE LORIANE ALMEIDA DIAS, desde a cessação em 30/01/2018,
devendo mantê-lo até que a parte autora seja reabilitada para o exercício de atividade
laborativa compatível com as limitações funcionais atestadas perante a perícia judicial

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:
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1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional)
possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores, como
possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a
reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo.

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-
doença desde a data da cessação do benefício, com o seu encaminhamento ao processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, devendo o
benefício ser mantido, durante o período em que ela estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso
do INSS para determinaro o encaminhamento ao processo de reabilitação profissional
para atividade compatível com o seu estado clínico,  devendo o benefício ser
mantido, durante o período em que a autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional, ou em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a
sentença. Condenação da autora em custas e em honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000408404v54 e do código CRC 13fd0506.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0018588-68.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ABIDIAS SOUZA GOMES (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS, em face
de sentença que julgou parcialmente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento de
auxílio-doença à parte autora, desde 10/2016, o qual deverá ser mantido até que efetivada a
sua reabilitação profissional.

Em suas razões recursais (Evento 82), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de radiculopatia, (ii) está afastado de suas funções desde novembro de 2016, (iii)
conta com 51 anos, (iv) exercia habitualmente a atividade de motorista de caminhão, que é
incompatível com seu quadro clínico atual, devendo ser concedida aposentadoria por
invalidez, (v) a perícia judicial atestou incapacidade permanente para a atividade habitual,
(vi) a reabilitação é indevida, pois sua experiência profissional se limita à atividade de
motorista de caminhão e (vii) devem ser consideradas as suas condições pessoais.

Sem contrarrazões.

O INSS, em suas razões recursais (Evento 101), alega, em síntese, que (i) a
incapacidade teve início em outubro/2016 e o benefício foi requerido anteriormente, em
19/02/2016, portanto a DIB não pode ser fixada na data estabelecida pelo laudo pericial, sem
vinculação alguma com a DER, (ii) a DIB deve ser fixada na data da intimação do INSS para
tomar ciência do laudo pericial, o que ocorreu em 6/7/2018, (iii) a TNU fixou tese (tema 177)
no sentido de que não é possível que o Judiciário  determine a reabilitação profissional
propriamente dita, mas apenas o início do processo, através da perícia de elegibilidade, (iv)
deve ser afastada a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para
a cessação do benefício, possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade pela
INSS e a cessação administrativa em caso de se constatar que não há patologia
incapacitante ou que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa para sua atividade
habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo de reabilitação profissional e
(v) deve haver a aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária previstos no
art. 1º-F da Lei 9.494/97 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou,
ao menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a publicação da decisão sobre a
modulação dos efeitos.

Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 9/1/1969 (atualmente com 50 anos).
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OCUPAÇÃO HABITUAL: motorista de caminhão (vendedor pracista vinculado a
recauchutadora de pneus).

DOENÇA(S): radiculopatia lombar.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 4/7/2016, alegando que, por ser portador de
osteoporose da coluna lombar, hérnia de disco lombar e lombociatalgia, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de motorista de
caminhão (vendedor pracista vinculado a recauchutadora de pneus). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 10/9/2015 a 19/2/2016 (Evento 10, OUT13).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, OUT4, p.4), datado em 15/4/2016, atestando que seria
portador de osteoartrose lombar e hérnia discal lombar, levando a lombociatalgia bilateral,
devendo evitar pegar peso em sua atividade laborativa.

(ii) laudo (Evento 1, OUT4, p.5), datado em 16/4/2016 (data de difícil
constatação), atestando que seria portador de radiculopatia lombar, com protusão discal;
necessita de afastamento do trabalho (parte legível).

(iii) laudo (Evento 1, OUT4, p.6), datado em 4/3/2016, atestando que seria
portador de lombociatalgia bilateral, devido a hérnia de disco lombar e osteoartrose lombar;
relata dor incapacitante.

(iv) laudo (Evento 1, OUT4, p.7), datado em 19/2/2016, atestando que seria
portador de osteoartrose da coluna lombar e hérnia discal lombar; relata lombociatalgia
bilateral e incapacitante.

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, OUT5) são contemporâneos
ao período em que a parte autora recebeu o benefício por incapacidade, sendo insuficientes
para a comprovação do estado incapacitante à época do pedido de auxílio-doença ora em
exame.

A perícia judicial (Evento 59), por sua vez, elaborada em 1/2/2018, por médico
especialista em Neurologia, concluiu que o autor, portador de radiculopatia, estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 54



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 296/472

0018588-68.2016.4.02.5055 500000427364 .V31 JESX51415© JES10873

Destacou o perito que (i) o autor apresentou queixa de dor na região lombar, (ii)
é portador de radiculopatia, (iii) as causas prováveis da doença são a postura, o peso
excessivo, as atividades repetitivas e o impacto contínuo, (iv) pode haver relação direta entre
a profissão e a radiculopatia lombar, (v) não houve um evento específico de acidente de
trabalho, (vi) a direção de caminhão, devido ao impacto constante, pode piorar lesões
lombares, portanto, o autor está incapacitado para voltar ao exercício da atividade
anteriormente exercida, (vii) a limitação é permanente, (viii) se houver melhora do quadro
clínico, bem como das condições de trabalho, o autor pode, eventualmente, retornar ao
exercício da profissão, porém o mais adequado é que seja alocado em outra atividade que não
causa danos à coluna, como as funções de vigia ou recepcionista, (ix) a data provável de
início da incapacidade é outubro de 2016, (x) a limitação se iniciou logo no início do quadro
de dor lombar e a incapacidade pode ter progredido com a evolução da doença, (xi) a lesão já
existia antes (2015), o que é evidenciado por uma tomografia lombar já com sinais de
abaulamento discal, (xii) o autor está apto a realizar outras atividades profissionais, (xiii) há
aptidão para tarefas do dia-a-dia, sem necessidade de auxílio, (xiv) o autor apresentou laudo
médico (jan/2018) que sugere polineuropatia tóxico metabólica, em investigação etiológica,
(xv) um dos exames que definem o grau da lesão (eletroneuromiografia), talvez o mais
importante, ainda não foi realizado, (xvi) foi apresentada uma ressonância magnética
(dez/2017) que evidencia leve abaulamento discal difuso em L4/L5 e protusão discal com
base larga no contorno posterior mediano de L5-S1, exercendo impressão na região ventral do
saco dural, o que é compatível com hérnia discal, (xvii) está realizando terapia
medicamentosa, (xviii) não está fazendo fisioterapia e (xix) a indicação cirúrgica nessa
situação deve ser julgada por cirurgião de coluna (ortopedista ou neurocirurgião), entretanto o
perito acredita que não seria o caso de uma indicação cirúrgica.

Como se observa, a perícia judicial atestou que o autor possui incapacidade para
exercer sua atividade habitual como motorista de caminhão, em razão de ser portador de
radiculopatia, e fixou a data de início da incapacidade em out/2016. 

A parte autora, em suas razões recursais, argumenta que seria devida a
aposentadoria por invalidez e não apenas o encaminhamento à reabilitação. No entanto,
embora o autor tenha uma experiência profissional parca (constam na CTPS as funções de 
maquinista, borracheiro e vendedor pracista - Evento 1, OUT3, p.6-7), ele conta ainda com 51
anos de idade e possui segundo grau incompleto, o qual poderia ser concluído por meio de
complementação dos estudos.

A documentação particular, por sua vez, não atesta que a incapacidade tenha
caráter total, abrangendo toda e qualquer atividade. Os laudos apenas informam sobre as
doenças ortopédicas, como osteoartrose lombar, hérnia discal e radiculopatia, alertando da
necessidade de afastamento do trabalho e sobre a restrição para carregar pesos, mas não
atestam a impossibilidade de desempenhar outras atividades sem demanda de esforços físicos
sobre a região lombar. 

Assim, além de não ter sido demonstrada a incapacidade total por meio dos
documentos particulares, as condições pessoais do autor, por ora, não corroboram a concessão
de aposentadoria por invalidez. 
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O INSS, por sua vez, alega que a DIB deve ser fixada na data da intimação para
tomar ciência do laudo pericial. Contudo, observa-se que a incapacidade do autor perdura
desde a cessação do benefício concedido administrativamente, pois, pela leitura do SABI
(Evento 10, OUT14), verifica-se que os problemas constatados atualmente pela perícia
judicial são equivalentes àqueles atestados pela perícia da autarquia, relacionados a dores
incapacitantes na região da coluna lombar.

Portanto, a fixação da DIB em data mais prejudicial ao autor que a própria data
fixada pela perícia sem qualquer fundamentação, acatada pela sentença e não impugnada pela
parte autora, seria incompatível com a documentação apresentada nos autos, que deixa clara a
continuidade do estado incapacitante desde a cessação indevida do benefício.

Quanto à elegibilidade da reabilitação, insta registrar que a TNU, no julgamento
do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício ora reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.
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Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/9/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 
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Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso
da parte autora e dar parcial provimento ao recurso do INSS para
determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença,
caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento,
com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da
coisa julgada. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Custas isentas para o INSS. Sem condenação em honorários advocatícios para a autarquia,
ante a parcial procedência do recurso. Condenação da parte autora em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000427364v31 e do código CRC 43f29e5f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:51
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RECURSO CÍVEL Nº 0019234-53.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE ANGELO CAYRU (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pela parte autora e pela parte ré em face de
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão
de auxílio-doença desde a data do requerimento, em 4/5/2017, mantendo o pagamento do
benefício pelo menos até o prazo de 45 dias, contados da implantação.

Em suas razões recursais (Evento 76), o autor alega, em síntese, que (i) seu
estado de saúde em conjunto com suas condições pessoais permitem a concessão de
aposentadoria por invalidez, (ii) exerce habitualmente a atividade de lavrador, (iii) a perícia
constatou que é portador de doença grave, com necessidade de tratamento cirúrgico, que,
inclusive, aguarda há anos pelo SUS, (iv) suas condições pessoais, como a idade de 56 anos e
escolaridade até a 5ª série, não favorecem a reabilitação, (v) está afastado do mercado de
trabalho há mais de dois anos, (vi) a perícia constatou a existência de incapacidade
permanente para sua atividade habitual, o que permite o restabelecimento do benefício de
aposentadoria até que seja inserido no programa de reabilitação, (vii) no quesito 14 o perito
afirma que, no momento, não há sequer condições para a reabilitação, (viii) considerando a
necessidade de inserção em um novo ofício, não é possível a aplicação da alta programada e
(ix) o benefício de auxílio-doença deve ser mantido até que haja a efetiva reabilitação para o
desempenho de outra atividade profissional, sem o estabelecimento de uma data para
cessação de benefício, tendo em vista a impossibilidade de prever quando ocorrerá a efetiva
reabilitação.

Contrarrazões do INSS (Evento 85).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 82), alega, em síntese, que (i) a
sentença equivocou-se ao fixar o prazo para a cessação do benefício em 45 dias a partir da
implantação, muito embora o perito judicial tenha fixado o prazo de 120 dias a contar da data
da perícia, realizada em 17/11/2017, (ii) de acordo com a estimativa fornecida pelo perito
judicial, a DCB deveria ser fixada em 17/3/2018, (iii) caso prevalecesse a sentença, a DCB
seria fixada somente em 15/10/2019, ou seja, 19 meses a mais que o devido, configurando
enriquecimento ilícito da parte autora, (iv) há expressa possibilidade de se requerer a
prorrogação do benefício nos 15 dias que antecedem a DCB estimada pelo perito, caso o
segurado entenda que a incapacidade permanece, (v) caso o prazo não seja mais viável, deve
ser conferido apenas um prazo razoável para que a parte autora tenha a oportunidade de
requerer a prorrogação do benefício sem a produção de efeitos pretéritos, que acarretarão o
pagamento de quase 2 anos de auxílio-doença sem prova da persistência da incapacidade
laborativa, (vi) a TRU da 5ª Região decidiu recentemente, no PU referente ao processo
nº 0514006-55.2016.4.05.8200, que, na hipótese do art. 60, § 8º da Lei n.8.213/91, o marco

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 55



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 301/472

0019234-53.2017.4.02.5052 500000430341 .V24 JESX51415© JES10873

inicial para contagem do prazo para cessação do benefício de auxílio-doença deve ser fixado
na data de elaboração do laudo pericial, salvo se o médico não precisar data diversa e/ou o
juiz não apontar expressamente outros elementos técnicos nos autos que justifiquem sua
fixação em data diversa, (vii) a DCB deve ser fixada de acordo com o prazo de recuperação
estabelecido pelo perito judicial, a contar da data da perícia, (viii) caso a DCB indicada pelo
perito tenha sido vencida ou esteja por vencer quando da prolação do acórdão, deve ser fixada
em 40 dias a contar de sua alteração no sistema, de modo que a parte autora tome ciência da
mesma e tenha tempo hábil para requerer a prorrogação do benefício administrativamente,
nos 15 dias que antecederem a referida data, sem produção de efeitos patrimoniais pretéritos e
(ix) na hipótese de a DCB fixada pelo Juízo encontrar-se igualmente vencida ou por vencer
em prazo inferior ao estipulado no parágrafo acima, deve-se declarar a perda superveniente
do objeto do recurso, não havendo qualquer providência administrativa a ser tomada, de
modo a não prejudicar a Autarquia, eis que a parte autora já teve ou terá oportunidade de
eventualmente requerer a prorrogação do benefício no prazo mencionado, pois já teve ciência
da DCB quando de sua implantação administrativa.

Sem contrarrazões da parte autora.

DATA DE NASCIMENTO: 19/5/1963 (atualmente com 56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavrador.

DOENÇA(S): contratura de Dupuytren em ambas as mãos e epilepsia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 11/7/2017, alegando que, por ser portador de
pregas palmares aderidas aos tendões, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de lavrador. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 4/5/2017 (DER). 

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo (Evento 1, OUT2, p.13), datado em 24/3/2017, atestando que seria
portador de pregas palmares, provavelmente aderidas aos tendões, implicando dificuldade
para realizar suas atividades (braçais / serviços de campo), ferindo as mesmas e
comprometendo sua saúde laboral; sugere-se afastamento do trabalho até a resolução
cirúrgica do caso (alta para trabalhar).
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A perícia judicial (Evento 21), por sua vez, elaborada em 17/11/2017, concluiu
que o autor, portador contratura de Dupuytren em ambas as mãos e epilepsia, estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor relatou que está afastado do trabalho há três
anos, devido à contratura de Dupuytren em ambas as mãos, que se iniciou em 2005, tendo
indicação cirúrgica, mas ainda sem realizar o procedimento, porque não conseguiu uma vaga
pelo SUS, segundo suas informações, (ii) apresenta restrição de movimentos das mãos e
refere que tem crises convulsivas, estando em uso de Gardenal, (iii) ao exame físico,
apresentou-se em bom estado geral, com presença de fibromatose palmar do 3º e 4º
quirodáctilos bilaterais, com limitação da extensão do 3º e 4º quirodáctilos à direita e à
esquerda, (iv) o autor possui incapacidade para qualquer atividade laborativa, de forma
temporária, sendo sugerido um afastamento do mercado de trabalho pelo período de 120 dias,
para tratamento e posterior reavaliação, com data de início da incapacidade comprovada em
mar/2017, (v) a incapacidade é total e temporária, (vi) conforme relato, a contratura se iniciou
em 2005, (vii) a incapacidade foi comprovada a partir de mar/2017, conforme a avaliação ao
exame físico e os documentos médicos apresentados, (viii) a incapacidade decorre do
agravamento da doença, (ix) o autor não tem realizado tratamento específico para a
contratura, possuindo indicação de cirurgia, mas alegando que aguarda pelo SUS, (x) sugere-
se 120 dias para reavaliação e tratamento, que poderá compreender cirurgia, medicações e
fisioterapia, o que deve ser combinado com o médico assistente mediante reavaliação, (xi) no
momento, não há possibilidade de reabilitação em outra atividade, (xii) o autor não pode
realizar esforços físicos e mobilidade variada dos membros superiores (mãos) e (xiii) o exame
físico revelou alteração de movimento em ambas as mãos.

Como se observa, a perícia judicial concluiu que o autor, portador de contratura
de Dupuytren em ambas as mãos e epilepsia, encontrava-se total e temporariamente
incapacitado para exercer sua atividade habitual de lavrador ou quaisquer outras atividades,
sem possibilidade de realizar esforços físicos ou tarefas que exigissem mobilidade dos
membros superiores (mãos), devendo ser afastado de suas funções pelo prazo de 120 dias,
para reavaliação e tratamento.

A parte autora pugna, em seu recurso, pela concessão de aposentadoria por
invalidez, com base em suas condições pessoais, ou, alternativamente, pela concessão de
auxílio-doença sem DCB pré-determinada, sendo o termo final condicionado à efetiva
reabilitação profissional em ofício diverso do habitual.

Contudo, percebe-se que tanto a avaliação pericial como o documento particular
apresentado (Evento 1, OUT2, p.13), não evidenciam que a incapacidade seja definitiva. A
perícia, inclusive, atesta expressamente que trata-se de estado incapacitante temporário e, da
mesma forma, o laudo particular informa a possibilidade de resolução cirúrgica do caso,
indicando que o autor é passível de recuperação.

Dessa forma, não haveria que se falar, por ora, em concessão de aposentadoria
por invalidez, uma vez que a parte autora aguarda a realização da cirurgia, conforme
verificado na resposta ao quesito 15, item V, do juízo, além de não existirem elementos que
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possam infirmar a certeza de êxito do tratamento cirúrgico proposto. Além disso, não há
informação sobre risco de morte ou indicação de que permaneceria sequela incapacitante
mesmo após o procedimento.

Portanto, em que pesem as condições pessoais da parte autora, como sua idade
(56 anos) e seu grau de escolaridade (ensino fundamental até o 5º ano), não se mostra devida
a concessão de aposentadoria por invalidez, ante a possibilidade de recuperação por via
cirúrgica, tratamento ao qual não se opôs resistência e, inclusive, está sendo aguardado pelo
autor.

Quanto à reabilitação profissional, também não merece acolhimento o
requerimento do autor, haja vista que sua inaptidão para o labor tem natureza temporária, o
que indica a possibilidade de retorno ao exercício de sua atividade rurícola.

No que diz respeito à fixação de DCB em 45 dias após a implantação do
benefício, destaca-se que o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018).

Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 120 dias para a recuperação da
plena capacidade laborativa. Dito isso, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a
estimativa pericial, a princípio, deveria se limitar a concessão do benefício em 120 dias a
contar da data da perícia (17/11/2017).
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Ressalve-se, porém, que, quando proferida a sentença, a data de recuperação
estimada no laudo pericial já restava superada, uma vez que contada a partir do exame
pericial. Dessa forma, a fim de resguardar o direito do autor de requerer a prorrogação
administrativa do benefício, a sentença determinou a fixação da DCB em 45 dias a partir da
implantação do benefício, o que coaduna com o entendimento consolidado no Enunciado n.º
120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver
prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício,
de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda
considerar que está incapaz.

Assim, a fixação da DCB pelo juízo em 45 dias a partir da implantação do
benefício se mostra harmônica em relação ao entendimento adotado por esta TR/ES, com
vistas ao Enunciado nº 120 do Forejef, por possibilitar ao autor tempo hábil para que  requeira
a prorrogação do auxílio-doença, caso assim deseje, sem que sofra prejuízo.

Diante do exposto, afasta-se a argumentação do INSS, em suas razões recursais,
no sentido de que a DCB deveria ser fixada em 120 dias a partir da perícia e não em 45 dias a
partir da implantação do benefício, conforme entendeu o juízo. Isso porque a data estimada
pelo perito restaria superada na data de prolação da sentença, impossibilitando o pedido de
prorrogação do benefício pelo autor, caso o estado incapacitante ainda não houvesse sido
superado.

Quanto ao pedido da autarquia de fixação de prazo razoável para possibilitar o
pedido de prorrogação do benefício, mas sem incidência de efeitos patrimoniais, pontua-se
que o autor não pode ser prejudicado pela morosidade na resolução do conflito. Sobretudo
porque a realização de uma nova perícia administrativa atualmente, em regra, não seria capaz
de atestar a permanência da incapacidade em período pregresso, a menos que a parte autora
tivesse mantido seus prontuários médicos atualizados desde então, o que não reflete a
realidade geral.

Portanto, deve ser mantida a sentença proferida, posto que observado o
imperativo legal de fixação da DCB sem prejuízos para autor, que contou com tempo hábil
para requerer a prorrogação do benefício, em razão da contagem do prazo de 45 dias a partir
da implantação e não da perícia judicial.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem
custas para o INSS. Honorários advocatícios devidos pelos recorrentes vencidos, fixados em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), ficando suspensa a exigibilidade em
favor do autor, ante a gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000430341v24 e do código CRC 51a87675.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5003952-09.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE ROBERTO DOS REIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 59), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de depressão, esquizofrenia e cisticercose, (ii) o perito judicial não analisou todas as
patologias que o acometem, (iii) o laudo pericial indica que o seu quadro clínico não eleva o
risco de acidentes no exercício da profissão, contudo, o labor habitual em oficina mecânica
requer o manuseio de inúmeras ferramentas e prensas, que pode ocasionar acidentes se
operado com sonolência ou diminuição dos reflexos, efeitos colaterais dos remédios dos quais
faz uso, (iv) o perito judicial indica a necessidade da utilização de medicamentos
antidepressivos em dose máxima tolerada, (v) o perito respondeu de forma contraditória aos
quesitos, (vi) no laudo pericial constatou-se que o retorno ao trabalho deveria ocorrer de
forma gradual, enquanto em manifestação complementar o perito atestou a possibilidade
imediata de retorno ao labor, (vii) a perícia não é clara ao determinar a data na qual ele
recobrou sua capacidade laborativa, (viii) resta comprovada a manutenção da incapacidade
até a data da manifestação complementar do perito, (ix) os laudos particulares corroboram
as impugnações realizadas em relação ao laudo médico pericial, (x) perante a dúvida quanto
ao quadro de incapacidade deve ser aplicado o princípio do in dúbio pro segurado, (xi) há
laudo médico recente atestando que houve o aumento da dosagem dos medicamentos
utilizados e (xii) ao tentar retornar ao trabalho, foi emitido atestado médico ocupacional
reconhecendo a sua incapacidade laborativa.

Contrarrazões de Evento 62.

DATA DE NASCIMENTO: 08/05/1965 (atualmente com 54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: mecânico de locomotiva.

DOENÇA(S): sequela de neurocisticercose com modificação duradoura da personalidade e
transtorno misto ansioso e depressivo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 06/06/2018, alegando que, por ser portador de
EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS, CEFALEIA,
ESQUIZOFRENIA E CISTICERCOSE estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de mecânico de locomotiva. Requer o restabelecimento do
benefício por incapacidade desde a cessação. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença
de 29/08/1997 a 15/10/1997 e 20/10/2008 a 09/06/2014 e aposentadoria por invalidez de
10/06/2014 a 05/10/2019 (Evento 28).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Prontuário médico, com relatos datados de 26/01/2011 a 14/03/2018,
atestando mudanças de humor e ânimo, distúrbios do sono, dores de cabeça e outros sintomas
do quadro psiquiátrico. 

(ii) Laudo médico, datado em 22/03/2018, atestando que realiza
acompanhamento regular desde 2008, sendo portador de episódio depressivo grave sem
sintomas psicóticos e modificação duradoura da personalidade após doença psiquiátrica;
possui quadro psiquiátrico estabilizado com retraimento social, manutenção de
relacionamento interpessoal, especialmente com familiares, com capacidade de compreensão
e comunicação, necessidade de acompanhamento de familiar fora de casa, realiza as tarefas
cotidianas de forma parcial, com prejuízo decorrente de déficit cognitivo associado
principalmente a oscilações de humor para o polo depressivo.

(iii) Laudo médico, datado em 20/10/2008, atestando que possui sequela
neurológica atribuída à neurocisticercose, diagnosticada em 1996, com recidivas em 2000 e
2004, é portador de cefaleia crônica diária, depressão grave, distúrbio fóbico e de transtorno
de ansiedade generalizada, atribuídos ao estresse profissional.

(iv) Laudos médicos, datados de 11/02/2009 a 27/02/2012, informando a
presença de quadro psiquiátrico de insalubridade psíquica e efeitos colaterais dos remédios.

A perícia judicial (Evento 19), por sua vez, elaborada em 17/09/2018, por
médico especialista em psiquiatria, concluiu que o autor, embora fosse portador de transtorno
misto ansioso e depressivo, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o paciente é portador de transtorno misto ansioso e
depressivo, (ii) a perícia foi baseada na anamnese, no exame psíquico e na história de
evolução natural de doença, (iii) o examinado está apto para exercer suas atividades
laborativas, pois, conforme seu relato, os sintomas da doença estão bem controlados, (iv) em
tese, o quadro clínico do autor não eleva o risco de acidentes para sua profissão, (v) não
foram encontradas limitações funcionais que impeçam o desempenho da atividade habitual do
periciado, (vi) o paciente necessita do uso de medicamento antidepressivo inibidor seletivo de
receptação de serotonina, em dose máxima terapêutica tolerada pelo indivíduo, (vii) em dose
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terapêutica prevista em bula, não há problemas quanto aos efeitos colaterais dos remédios
necessários, (viii) a doença da qual o autor é portador não se manifesta na forma de crises
repetitivas e insuscetíveis de previsão, (ix) o avaliado em questão pode retornar gradualmente
ao ambiente de trabalho e (x) o paciente está realizando tratamento em consultório particular
de psiquiatria.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, sem proceder,
contudo, a um exame criterioso e consistente.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 31) aduzindo que o perito teria sido contraditório sobre os
efeitos incapacitantes ao tratamento medicamentoso indicado, além de não ter sido
consistente em suas respostas, momento em que anexou aos autos laudos médicos (Evento
39), datados em 29/01/2019 e 12/02/2019, atestando que é portador de modificação duradoura
da personalidade após doença psiquiátrica, que se encontra com quadro estabilizado e que o
uso da medicação prescrita impede seu funcionamento profissional, sendo contraindicado o
manuseio de máquinas, devido aos riscos decorrentes da perda de reflexos e sonolência,
estando incapacitado para exercer suas atividades laborativas.

Perante a manifestação do autor, foi emitido laudo pericial complementar
(Evento 43), reforçando a ausência de incapacidade laborativa e aduzindo que o
examinado pode retornar imediatamente ao ambiente de trabalho.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de impugnação ao laudo pericial com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável da perícia.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, são suficientes
para atestar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados demonstram a
evolução clínica do autor, apontando que, apesar de estabilizado, o quadro clínico do qual é
portador se caracteriza por dificuldades para o relacionamento interpessoal e para a realização
de tarefas cotidianas, bem como requer tratamento medicamentoso que causa efeitos
colaterais incapacitantes, como sonolência e diminuição dos reflexos.

O relatório do sistema de administração de benefícios por incapacidade (Evento
28) que determinou a aptidão do autor para várias atividades laborativas, datado em
05/04/2018, indica que, ao exame físico, o autor se encontra cabisbaixo e sonolento e que não
encara o examinador, o que reforça os laudos particulares ao atestar os efeitos colaterais
previstos do tratamento medicamentoso e retraimento social.

Dessa forma, conclui-se pela permanência da incapacidade laborativa, devendo
ser restabelecido o benefício de aposentadoria por invalidez.
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O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe 
provimento para determinar o restabelecimento de aposentadoria por invalidez desde a
cessação indevida em 05/10/2019. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.  Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda
a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000405659v25 e do código CRC 49cb773b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000312-55.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ESTELITA FERRAZ RAMOS BELLIZZI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 30), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de dor constante em coluna lombar e cervical, com resistência ao
tratamento, artrose nos dois segmentos e dedo engatilhado na mão direita, (ii) o perito não
analisou todas as patologias das quais é acometida e o laudo pericial não condiz com as
provas apresentadas, (iii) o laudo pericial refere-se exclusivamente ao momento de sua
realização, não analisando a incapacidade em momento anterior, sendo devida a concessão do
benefício até o momento da perícia, e (iv) exerce a atividade de manicure, permanecendo
sentada por longos períodos de tempo, em posição viciosa, o que exige sobrecarga da coluna.

Contrarrazões de Evento 34.

DATA DE NASCIMENTO: 18/11/1973 (atualmente com 45 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: manicure.

DOENÇA(S): artrose na região lombar e tendinopatia na mão direita.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 18/02/2019, alegando que, por ser portadora
de DOR CONSTANTE EM COLUNA LOMBAR E CERVICAL, COM RESISTÊNCIA AO
TRATAMENTO, ARTROSE NOS DOIS SEGMENTOS E DEDO ENGATILHADO NA
MÃO DIREITA, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual
de manicure. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 29/11/2018. 
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Com a inicial, a autora apresentou laudo médico, datado em 01/02/2019,
atestando que é portadora de dor constante em coluna lombar e cervical, resistente ao
tratamento, com evidência de artrose nos dois segmentos e dedo engatilhado na mão direita.

A perícia judicial (Evento 10), por sua vez, elaborada em 29/03/2019, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que a autora, embora fosse
portadora de ARTROSE MÍNIMA EM REGIÃO LOMBAR E TENDINOPATIA LEVE EM
MÃO DIREITA, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta quadro de artrose mínima em região
lombar e quadro de tendinopatia leve em mão direita, (ii) a examinada é acometida de lesão
de coluna, de caráter degenerativo, compatível com a idade, enquanto a tendinopatia pode ser
decorrente de vários fatores, (iii) a paciente está sem trabalhar há 7 meses, tempo suficiente
para apresentar melhora do quadro clinico, uma vez que não está sobrecarregando as
regiões afetadas, (iv) a patologia da coluna descrita trata-se de degeneração mínima comum a
todos, (v) a tendinopatia não é decorrente do trabalho, podendo estar relacionada a outras
causas, tendo em vista que a autora está afastada do trabalho há 7 meses, tempo suficiente
para melhora, (vi) a perícia foi realizada com base no exame clínico e nos laudos
apresentados, (vii) a examinada relata não estar realizando tratamento médico, o qual é
oferecido pelo SUS, e (viii) a autora não apresenta incapacidade laborativa.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 17) aduzindo que o perito teria sido omisso e contraditório sobre
diversas questões, quando juntou novos laudos a fim de demonstrar a permanência do estado
incapacitante. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que o documento médico apresentado, na inicial, coaduna-se com a
perícia no sentido de afirmar o alegado estado incapacitante em momento anterior
à confecção do laudo pericial. O documento apresentado informa que a autora é portadora de
dedo em gatilho, no caso, o terceiro dedo da mão direita, enquanto a perícia indica a presença
de tendinopatia leve e atesta que o período no qual a autora se manteve afastada do trabalho,
sem a benesse previdenciária, foi suficiente para a sua recuperação.
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Em que pese a tendinopatia não seja por si só incapacitante, é necessário
considerar que a atividade habitual da autora, na função de manicure, exige firmeza e
constante movimentação das mãos e dos dedos, estando impossibilitada de exercer seu
trabalho habitual.

Nesse contexto, conclui-se que a parte autora encontrava-se incapaz para o
exercício de sua atividade laborativa de manicure quando requerido o benefício, contudo, em
posterior exame pericial (Evento 10), tal incapacidade não mais se encontrava presente, sendo
ela considerada apta para o labor habitual.

Com base em tais premissas, merece acolhimento a pretensão autoral de
concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença a partir de 29/11/2018 (Evento 1),
devendo a benesse ora reconhecida ser mantida até 29/03/2019, data de realização da perícia
judicial, ocasião em que se constatou a capacidade laborativa da autora.

Por fim, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que a
condenação abrange apenas prestações vencidas do benefício (cujo período já se exauriu), as
quais somente poderão ser pagas após o trânsito em julgado.

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para determinar a concessão do benefício de auxílio-doença a partir de
29/11/2018, com data de cessação em 29/03/2019 (data da perícia judicial). Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000391296v18 e do código CRC fe971319.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000479-06.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DULCILEIA ZANON (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento o de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 45), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de artrose na coluna, estando impossibilitada de permanecer sentada por muito
tempo e sendo acometida por dores e diminuição da mobilidade dos membros inferiores,
limitações que impedem o exercício de sua atividade habitual de motorista de ônibus, (ii) o
próprio perito judicial indicou que estão presentes sintomas da doença, sendo necessária a
manutenção do tratamento, (iii) o perito não observou todo o conjunto probatório
apresentado, tampouco analisou as condições sociais nas quais está inserida, (iv) os quesitos
complementares apresentados após a emissão do laudo pericial foram indeferidos,
configurando cerceamento do direito de defesa.

Contrarrazões de Evento 49.

DATA DE NASCIMENTO: 07/07/1965 (atualmente com 54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: motorista.

DOENÇA(S): artrose na coluna.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 05/07/2018, alegando que, por ser
portadora de patologias ortopédicas na coluna, estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual de motorista. Requer o restabelecimento do benefício por
incapacidade desde a cessação. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 20/12/2016
a 28/09/2017 (Evento 18).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Declarações médicas, emitidas por médico neurocirurgião intervencionista
em dor, datadas de 16/04/2017 a 21/03/2018, indicando que é acometida de fortes dores na
região lombar, com irradiação para o membro inferior direito, tendo realizado diversos
tratamentos amenizadores, contudo sem melhora, mantendo quadro álgico e limitação dos
movimentos, estando sem condições de exercer suas atividades laborativas por tempo
indeterminado.

(ii) Laudo médico, datado em 17/03/2017, atestando que se encontra em
tratamento em virtude de lombalgia devido a síndrome facetária em L3-L4-L5-S1 e
sacroilíaca, não apresentando condições de exercer sua atividade habitual devido a dor.

(iii) Laudo médico, datado em 13/06/2017, atestando que se encontra em
tratamento devido a lombociatalgia bilateral crônica, sendo realizadas 41 sessões de
fisioterapia desde o início do tratamento em  09/02/2017, relata melhora no quadro álgico,
mas com persistência dos sintomas, não estando apta ao retorno as atividades laborais.

(iv) Laudo médico, datado em 07/03/2018, atestando que apresenta degeneração
dos discos lombares entre L4, L5 e S1, bem como quadro crônico de dor intensa na coluna
lombar, irradiando para os membros inferiores, não tendo mínima condição de exercício das
atividades laborativas.

(v) Laudo médico, datado em 14/02/2017, informando que se encontra em
tratamento por doença degenerativa da coluna, com permanência de dor lombar constante,
não tendo condições para o trabalho.

(vi) Exame de radiografia digital da coluna lombar, datado em 16/12/2016,
informando a presença de osteófitos marginais anteriores ao nível de L4-L5 e alteração discal
degenerativa entre L4-L5. 

(vii) Exame de ressonância magnética da coluna lombar, datado em 02/02/2018,
concluindo pela presença de complexo disco-osteofitário em L4-L5  e protusão discal em L5-
S1.

A perícia judicial (Evento 23), por sua vez, elaborada em 11/10/2018, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de artrose na
coluna, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora aparentou ao exame físico bom estado geral,
com coluna lombar com mobilidade normal, mas com queixas de dor, ausência de alterações
neurológicas nos membros inferiores e membros superiores com mobilidade normal, (ii) a
examinada é portadora de artrose da coluna lombar sem sinais de compressões radiculares,
faz tratamento para melhora da dor articular na coluna, (iii) a paciente realizou exames de
ressonância em 2018 demonstrando não haver compressões nervosas na coluna, tem boa
mobilidade e força, (iv) a doença da autora tem como causa provável processo degenerativo,
(v) a pericianda é portadora de artrose leve, sem sinais de compressões radicular na coluna,
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não acarretando em incapacidade laborativa, (vi) não houve incapacidade em período anterior
à perícia médica, (vii) a análise se baseou na histórica clínica, exame físico e exames
complementares apresentados pela autora, (viii) não houve perda da capacidade laboral da
examinada, não havendo necessidade de manter tratamento para recuperá-la.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 31) aduzindo que o perito, além de ter sido omisso, não analisou
os documentos apresentados.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável
do laudo pericial.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Contudo, ainda que na data do exame pericial tenha-se apurado a capacidade
laborativa da parte autora, ressalta-se que o conjunto probatório coligido aos autos, em
especial os documentos médicos juntados, é suficiente para formar o convencimento desta
TR/ES no sentido de que a parte autora encontrava-se inapta ao labor na data de cessação do
benefício. 

Pela análise dos laudos particulares, entende-se que a autora se encontrava
incapacitada para o exercício de sua atividade habitual de motorista em virtude de fortes
dores ocasionadas por doença ortopédica na coluna.

Os documentos apresentados na inicial estão compreendidos entre 14/02/2017 e
21/03/2018, assim, pode-se afirmar que a autora se encontrava incapaz para o trabalho na
ocasião em que sua benesse foi cessada administrativamente em 28/09/2017. O laudo pericial,
contudo, atesta a inexistência de limitação funcional no momento do exame, em 11/10/2018.

Nesse contexto, conclui-se que a parte autora encontrava-se incapaz para o
exercício de sua atividade laborativa de motorista quando cessado o benefício, contudo, em
posterior exame pericial (Evento 23), tal incapacidade não mais se encontrava presente, sendo
a autora considerada apta para o labor habitual.

Com base em tais premissas, merece acolhimento a pretensão autoral de
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença a partir de 28/09/2017
(Evento 6), devendo a benesse ora reconhecida ser mantida até 11/10/2018, data de realização
da perícia judicial, ocasião em que se constatou a capacidade laborativa da autora.
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Por fim, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que a
condenação abrange apenas prestações vencidas do benefício (cujo período já se exauriu), as
quais somente poderão ser pagas após o trânsito em julgado, mediante expedição de RPV, por
força do disposto no art. 100 da CRFB/88.

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença nº 6169301035 a partir de
28/09/2017, com data de cessação em 11/10/2018. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000383255v31 e do código CRC 461faaac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5001547-82.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CASSIANO BORGES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 52) que
acolheu o pedido autoral, determinando ao INSS implantar/restabelecer o benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora, CASSIANO BORGES, desde a cessação
(12/10/2018), o qual deverá ser mantido até que efetivada a sua reabilitação profissional.  

Em suas razões recursais (Evento 58), o INSS alega, em síntese, que a TNU,
no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177) no sentido de que não é
possível o judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o
início do processo, através da perícia de elegibilidade.

Contrarrazões apresentadas (Evento 65).

VOTO

Pois bem, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque há inúmeras ocorrências que podem interferir no
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resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, mantendo a concessão de auxílio-doença conforme comando sentencial, e
determinando o encaminhamento da parte autora para análise administrativa de elegibilidade
à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-
doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000411607v4 e do código CRC 820a1497.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 59



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 319/472

5001146-83.2018.4.02.5006 500000358121 .V20 JESX51455© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5001146-83.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAQUIM ELLER GONCALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente
o pedido autoral de restabelecimento de auxílio-doença.

Em suas razões recursais (Evento 36), o réu alega, em síntese, que (i) a perícia
judicial concluiu que o autor não se encontra total e permanentemente incapacitado, (ii) se
depreende do laudo pericial que o autor apresenta incapacidade apenas para determinadas
funções e não omniprofissional, (iii) houve recuperação parcial do quadro clínico do autor,
hipótese na qual deve ser cessada a aposentadoria por invalidez, desde que implementada a
mensalidade de recuperação, (iv) o laudo pericial corrobora a decisão administrativa, (v) após
a cessação da aposentadoria, o autor teve a oportunidade de pleitear administrativamente o
benefício de auxílio-doença, e (vi) não há qualquer incorreção, inadequação ou ilegalidade no
ato administrativo de cessação, sendo descabida a manutenção da aposentadoria por invalidez
em valor integral. 

Contrarrazões de Evento 39.

DATA DE NASCIMENTO: 01/12/1969 (atualmente com 49 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante de armazém.

DOENÇA: artrose lombar.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 28/08/2018, alegando que, por ser portador de
LOMBALGIA PERSISTENTE COM SINAIS DE DISCOPATIA DEGENERATIVA, estaria
total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de ajudante de
armazém. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde 01/11/2018.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 22/11/2004 a 26/11/2012 e aposentadoria
por invalidez de 27/11/2012 a 01/11/2018 (Evento 22).
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Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 29/05/2018, atestando que apresenta quadro de
lombalgia persistente, com sinais de discopatia degenerativa, sem sinais de instabilidade, com
características clínicas de lombalgia mecânica, não apresentando melhora com tratamento
fisioterápico, além de já ter sido submetido a artrodese de coluna lombar. 

(ii) Exame de radiografia digital da coluna lombossacra, datado em 21/05/2018,
atestando a presença de alterações pós-cirúrgicas, com parafusos transpediculares de fixação
e hastes posteriores em L5 e VT, discreta redução da altura anterior de L2 e redução do
espaço discal L1-L2 e em L2-L3.

A perícia judicial (Evento 10), por sua vez, elaborada em 08/11/2018, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor é portador de ARTROSE LOMBAR,
estando incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor se queixa de dor na coluna lombar, não tendo
melhora mesmo após cirurgia de artrodese lombar, (ii) ao exame físico, o periciado se
apresenta em bom estado geral, com mobilidade normal da coluna e membros inferiores e
superiores, porém com queixas de dor na coluna lombar, (iii) o autor é portador de artrose,
decorrente de processo degenerativo da coluna lombar, com sinais de compressões
radiculares, (iv) a perícia foi baseada no exame físico realizado, na história clínica do autor e
nos exames particulares, (v) o examinado possui incapacidade para atividades que necessitem
esforço ou sobrecarga lombar, podendo exercer atividade sem esforço, (vi) o periciado se
encontra parcial e permanentemente incapacitado para a sua atividade habitual, (vii) há
possibilidade de reabilitação do autor para atividades que não exijam esforço físico.

Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou a petição (Evento
26) aduzindo que, em que pese o perito tenha determinado sua incapacidade parcial e
definitiva, encontra-se incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer
atividade laborativa.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, além de
serem contemporâneos ao período em que o autor se encontrava em gozo do benefício por
incapacidade, são insuficientes para sinalizar incapacidade total e permanente para toda e
qualquer atividade laborativa. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, sendo claro ao
atestar a incapacidade do autor para a atividade habitual, em caráter parcial e definitivo.

Comprovada a permanência da incapacidade laborativa do autor, observa-se que
houve o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado,
quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei,
uma vez que do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 27), tem-se que, dentre outros
períodos, a parte autora recebeu a benesse previdenciária de aposentadoria por invalidez de
27/11/2012 a 01/11/2018.
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Com base em tais premissas, faz o autor jus à concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença a partir da data de cessação do benefício, em 01/11/2018
(Evento 27).

O perito judicial, em resposta a questionamento, afirmou ser possível a
reabilitação do requerente para o exercício de outra atividade laboral condizente com sua
realidade funcional, 

Analisando as condições pessoais do autor, em especial sua idade, nota-se que
ele nasceu em 01/12/1969 (Evento 1), atualmente com 49 anos de idade, sendo possível ter
vida laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual
capacidade. Com isso, conclui-se que a análise da possibilidade de reabilitação para outros
trabalhos não pode ser descartada nesse momento. 

Sobre o tema, insta registrar que a TNU, no julgamento do PEDILEF
05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese: 

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença. 

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional)
possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores, como
possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene a
reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo.

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação. 

Assim, pode-se concluir que o benefício ora reconhecido deverá ser mantido
durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de reabilitação
profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso de modificação
das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada a recuperação da
capacidade laboral da parte autora.
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Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para manter a concessão do auxílio-doença desde a cessação do benefício nº
605.283.802-0, em 01/11/2018, determinando o encaminhamento do segurado para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação
administrativa do auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que
impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem
que isso implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000358121v20 e do código CRC 592ae612.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5009153-79.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLUCE LUIZ LISBOA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 65), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de gonartrose primária bilateral, que a impede de realizar suas atividades laborais,
(ii) possui dores intensas e constantes por toda a extensão das pernas, apresenta lesão
degenerativa com comprometimento mecânico articular de joelhos, lesão meniscal em joelho
esquerdo, causando dor aos movimentos e aos esforços, dificuldade para se locomover, bem
como para permanecer longos períodos de tempo em pé, impossibilidade de pegar peso,
correr, realizar esforço físico, ficar agachada e subir ou descer escadas e ladeiras, (iii) foi
submetida à reabilitação profissional, estando teoricamente apta para realizar as funções de
porteira e de assistente administrativa, contudo suas moléstias também a impossibilitam de
exercer tais atividades, (iv) a perícia médica indica que é portadora de restrições, inclusive de
caráter definitivo, mas se equivoca ao informar que está capaz para exercer as funções para as
quais foi reabilitada, (v) a documentação apresentada nos autos não foi devidamente
analisada, (vi) devem ser consideradas suas condições pessoais, tais como a idade de 46 anos,
baixa escolaridade, além do grave quadro de saúde, que obstam à sua reinserção no mercado
de trabalho, (vii) ainda que consiga se realocar no mercado de trabalho para exercer as
funções para as quais foi reabilitada, o próprio laudo pericial aduz que não pode realizar
nenhum tipo de esforço físico, o trabalho nessas atividades, portanto, seria prejudicial ao seu
estado de saúde, e (viii) as funções de porteira e assistente administrativa incluem diversas
atividades que dependem de esforços físicos, atividades repetitivas ou muito tempo na mesma
posição, estando impossibilitada para tanto.

Contrarrazões de Evento 69.

DATA DE NASCIMENTO: 19/06/1973 (atualmente com 46 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de cozinha.

DOENÇA: gonartrose.

VOTO
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 23/08/2018, alegando que, por ser portadora
de GONARTROSE PRIMÁRIA BILATERAL, estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual de auxiliar de cozinha. Requer o restabelecimento do
benefício por incapacidade desde 27/08/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença
de 21/03/2004 a 18/12/2004, 10/02/2005 a 30/10/2011 e de 16/07/2012 a 27/08/2018 (Evento
11).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Laudos médicos, datados em 23/09/2015, 24/03/2016, 07/03/2017,
01/03/2018 e 28/06/2018, atestando que realizou procedimento de artroscopia do joelho
esquerdo para tratamento de lesão meniscal medial e osteocondral, evoluindo no pós-
operatório com persistência da sintomatologia álgica e da incapacidade funcional,
deambulando com claudicação, foi submetida a diversos tratamentos, havendo, contudo, piora
da dor. Indica que é portadora de artropatia femoropatelar, edema subcondral em platô tibial
medial, lesões de menisco lateral e tendinite patelar, tais patologias se encontram em estado
evolutivo, progressivo e irreversível, a única solução consiste em cirurgia de artroplastia total
de joelhos, porém contraindicado.

(ii) Laudo médico, datado em 11/08/2017, atestando que apresenta queixa de
dor em ambos os joelhos, tendo realizado procedimento cirúrgico no passado, sem obtenção
de melhora, ao exame físico apresenta dor difusa, mal definida e de caráter inflamatório, há
diagnóstico de gonartrose moderada, sem indicação de tratamento cirúrgico.

(iii) Laudo médico, datado em 30/05/2017, atestando que relata dor crônica nos
joelhos, com sinais incipientes de artrose.

(iv) Laudo médico, datado em 24/05/2018, atestando a presença de sinais
avançados de artrose nos joelhos, bem como artrose femoropatelar bilateralmente.

(v) Exame de radiografia digital, datado em 26/12/2016, atestando a presença de
estruturas ósseas com transparência aumentado nos joelhos, bem como osteófitos difusos em
ambos os joelhos e redução do espaço articular femorotibial esquerdo, principalmente no seu
compartimento medial.

(vi) Exame de ressonância magnética do joelho direito, datado em 22/03/2016,
osteoartrite femoropatelar moderada e femorotibial leve, edema e cistos subcorticais na
margem anterior do platô tibial medial, maceração no corpo e corno anterior do menisco
lateral, com fragmento meniscal deslocado internamente, pequeno derrame articular e
tendinopatia insercional proximal e distal do patelar.
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A perícia judicial (Evento 45), por sua vez, elaborada em 31/05/2019, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que a autora é portadora de
gonartrose, estando incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a examinada é portadora de lesão meniscal em joelhos
e lesão de cartilagem avançada, caracterizando gonartrose, (ii) à inspeção dos joelhos, a
autora apresenta cicatrizes de artroscopia em joelho esquerdo, claudicação às custas da perna
esquerda, dor à palpação das facetas articulares medial e lateral da patela, com teste de
Zollen positivo, teste de McMurray e Appley positivos para meniscos laterais, com demais
aspectos normais, arco de movimento livre e funcional, com dor após 90° de flexão, (iii) a
perícia foi baseada em anamnese, no exame físico e nos laudos médicos apresentados, (iv) a
pericianda apresenta lesão degenerativa com comprometimento mecânico articular de joelhos,
lesão meniscal em joelho esquerdo causando dor aos movimentos e aos esforços, (v) a autora
deve evitar carregar peso, bem como permanecer por longos períodos em pé, trabalhar
agachada, deambular por curtas, médias e longas distâncias e subir e descer escadas, (vi) a
examinada poderá trabalhar sentada, de acordo com a resposta ao tratamento necessário, (vii)
a paciente não está apta ao exercício do labor habitual, correndo o risco de agravamento do
quadro álgico, (viii) determina a data de início da incapacidade em 24/08/2006, (ix) trata-se
de incapacidade definitiva, podendo a autora ser reabilitada para exercer trabalho de nível
superior, dentro de sua área de atuação, evitando demanda mecânica em joelho.

Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou a petição (Evento
57) aduzindo que o perito foi claro ao atestar sua incapacidade para o labor habitual, sendo
devido o restabelecimento do benefício pleiteado.  

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, coadunam com
a perícia no sentido de comprovar o alegado estado incapacitante. Não restam dúvidas,
portanto, de que há incapacidade para o exercício da função de auxiliar de cozinha. 

O INSS, contudo, juntou aos autos os relatórios do sistema de administração de
benefícios por incapacidade (Evento 11), indicando que a autora foi encaminhada ao
programa de reabilitação em 23/03/2017, e que, em 07/03/2018, concluiu os cursos de
assistente administrativa e porteira, estando, desse modo, reabilitada para  exercício de
funções que não demandam excesso de esforço em seus joelhos.

No entanto, em que pese o laudo pericial seja bastante consistente, tendo o
perito respondido aos quesitos que lhe foram apresentados e analisado todas as questões de
cunho médico pertinentes, a perícia não é clara ao informar a capacidade da parte autora para
o exercício das atividades para as quais foi reabilitada. 

Em resposta ao quesito nº 8 o perito indica que a autora "pode trabalhar
sentada de acordo com a resposta ao tratamento", enquanto ao quesito nº 16 informa a
possibilidade de reabilitação para "trabalho de nível superior, dentro de sua área de atuação,
evitando demanda mecânica em joelho". 

Desse modo, perante a controvérsia do laudo pericial, entende-se que há
necessidade de tratamento, estando a autora momentaneamente incapacitada para exercer as
atividades para as quais foi reabilitada.
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Comprovada a incapacidade laborativa da autora, cumpre analisar o
preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, quais
sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei.

Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 27), tem-se que, dentre outros
períodos, a parte autora recebeu a benesse previdenciária de auxílio-doença entre 16/07/2012
e 27/08/2018. Assim, resta comprovada sua qualidade de segurada da Previdência Social,
bem como o preenchimento da carência legal.

Destarte, faz jus a autora à concessão do benefício de auxílio-doença.

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento do
PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo
da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora para determinar a concessão de auxílio-doença desde a sua cessação em 27/8/2018,
com a fixação da DCB em 45 dias, contando-se o prazo a partir deste julgado. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000356046v30 e do código CRC cb9d76b1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5018649-35.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 45, PET1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de artroses, dores articulares e osteoporose, que são doenças crônicas, (ii)
possui dores em todo corpo, (iii) encontra-se incapacitada para o exercício de qualquer
atividade laborativa de forma permanente, principalmente para a sua atividade habitual, e (iv)
não tem condições de retornar ao mercado de trabalho, pois, além da sua incapacidade, possui
baixo nível de instrução e idade avançada. 

Contrarrazões do INSS (Evento 48, CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 30/1/1956 (atualmente com 63 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais (conforme a inicial). 

DOENÇA(S): grave limitação na coluna lombar, artrose, além de osteoporose e outras
doenças da articulação (conforme a inicial). 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 11/12/2018, alegando que, por ser portadora
de GRAVE LIMITAÇÃO NA COLUNA LOMBAR, ARTROSE, ALÉM DE
OSTEOPOROSE E OUTRAS DOENÇAS DA ARTICULAÇÃO, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais.
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 5/6/2018. Consta,  nos autos a
autora nunca  recebeu auxílio-doença (Evento 22, OUT1).  
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo médico, datado em 9/5/2018, informando a existência de dor crônica
em membros superiores e inferiores, de osteartrose e osteoporose, dor aos mínimos esforços,
sem condições de retornar ao labor;

(ii) laudo médico, datado em 25/4/2018, informando osteoartrose e limitação
para as atividades laborativas;

(iii) laudo médico, datado em 7/3/2018, em razão de osteoporose, não teria
condições de executar tarefas com mínimo esforço;

(iv) o exame médico (densitometria óssea da coluna lombar), datado em
20/10/2017, informando que apresentaria osteoporose densitométrica, com padrão diminuído
em 33% em relação à população de adultos jovens;

(v) o exame médico (ultrassonografia dos braços), datado em 6/3/2018,
informando ausência de alterações ecográficas.     

A perícia judicial (Evento 16, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 20/2/2019,
por médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que a autora não possui
nenhuma doença, razão pela qual não estava incapacitada para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) a autora queixa-se de dor em todo o corpo, mas não
apresenta alterações, ao exame físico,  no sistema músculo esquelético, (ii) baseou a sua
avaliação no exame físico, laudo médico e exames complementares, (iii) possui aptidão física
e mental para exercer sua atividade habitual, pois não apresenta alterações músculo-
esqueléticas que justifiquem incapacidade, e (iv) não há limitações para o labor habitual.

Nota-se que o perito respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e
analisou todas as questões de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que
lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou a petição (Evento 25, PET1) aduzindo que o
perito teria sido contraditório sobre diversas questões e pugnando por esclarecimentos
adicionais.

O juízo a quo deferiu o pedido de esclarecimentos pelo perito e, após
ser intimado, este apresentou esclarecimentos (Evento 31, LAUDO1) destacando que (i)
a osteoporose é doença multifatorial, podendo ser decorrente de distúrbio metabólico,
hormonal, tumoral ou alimentar, (ii) conforme os laudos médicos, a autora sofre com dor
articular (apenas sintoma), outras artroses (sem comprovação em exame complementar ou ao
exame físico) e osteoporose (alteração de densidade mineral óssea que nao causa
incapacidade) e (iii) a dor é sintoma subjetivo, o qual não pode ser aferido objetivamente,
sendo a função do médico perito de avaliar objetivamente o diagnóstico e a lesão alegada e
aferir objetivamente sua capacidade presente ou pregressa ao labor habitual.

Ocorre que o autor, inconformado com tais declarações, requereu nova perícia
com outro profissional. 
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O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora  tenha indicado,
em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se que o perito
observou as disposições expressas no art. 473 do CPC, expondo o objeto da perícia, o método
utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos. 

No caso, as enfermidades das quais a autora é portadora, em regra, são passíveis
de avaliação por médico ortopedista. O perito que procedeu ao exame físico/clínico do autor é
especializado nessa área médica e demonstrou conhecimento suficiente para analisar as
alegadas limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante o fato de os laudos médicos acostados à inicial informarem que a
autora possui limitações físicas que a incapacitariam para o exercício do seu labor habitual
e o laudo médico, datado em 9/5/2018 (contemporâneo à DER), informar dor crônica em
membros superiores e inferiores não é suficiente para infirmar o parecer do perito que, em
sede de esclarecimentos, apontou que (i) a autora apresentaria apenas sintoma da alegada
patologica (dor), (ii) não haveria comprovação, ao exame físico, da existência de artroses e
(iii) a esteoporose não ocasionaria incapacidade laborativa. 

Registre-se que o autor, nas duas oportunidades que teve para impugnar o laudo
pericial, não apresentou nenhum elemento de prova em sentido contrário às conclusões do
perito.

Ocorre que os documentos particulares sinalizam quadro de incapacidade à
época da DER, a qual não mais presente na data do exame pericial. Dessa forma, faz ela jus à
concessão de auxílio-doença de 5/6/2018 (DER) a 20/2/2019 (data da perícia judicial). 

Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual (total e definitiva).

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a concessão de auxílio-doença de 5/6/2018 (DER) a 20/2/2019 (data da
perícia). Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
(com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral).  Intime-se o
INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000383500v39 e do código CRC b857cf9a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5016836-70.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUZIMAR ESPINDULA BAUER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de manutenção de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 49), a autora alega, em síntese, que (i) estava
em gozo do benefício desde agosto de 2008, em decorrência de complicações cirúrgicas de
uma mastectomia, (ii) há muito tempo está fora do mercado de trabalho, conta hoje com 52
anos de idade e, por 10 anos, recebeu aposentadoria por invalidez, (iii) após a perícia judicial,
foi submetida a novo exame particular, perante o qual foram emitidos novos laudos e,
posteriormente, solicitada nova perícia com médico especialista em oncologia, pedido que
restou indeferido, (iv) sua incapacidade foi ocasionada, principalmente, por sequelas
decorrentes do procedimento cirúrgico de esvaziamento axilar, que evoluiu para infecção
crônica, (v) os laudos particulares emitidos após a perícia judicial atestam que ela não está
apta a exercer nenhuma atividade laborativa que necessite de resistência e força física,
descrição que se enquadra em sua atividade habitual, (vi) o ato de revisar uma aposentadoria
por invalidez 10 anos após sua concessão não é razoável e se mostra desproporcional, (vii)
há limite imposto ao princípio da autotutela administrativa em favor da estabilidade das
relações jurídicas e (viii) é determinado um prazo de 5 anos para a anulação de atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários.

Contrarrazões de Evento 53.

DATA DE NASCIMENTO: 10/01/1967 (atualmente com 52 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: instrumentadora cirúrgica.

DOENÇA: sequelas de mastectomia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 22/11/2018, alegando que, por ser portadora
de SEQUELAS DE NEOPLASIA MALIGNA, estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual de instrumentadora cirúrgica. Requer a manutenção do
benefício de aposentadoria por invalidez, recebido desde  01/08/2008 e com data de cessação
prevista para 20/03/2020. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 19/07/2005 a
31/07/2008 (Evento 28).

Segundo o art. 101 da Lei n. 8.213/1991, "o segurado em gozo de auxílio-
doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social,
processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos".

O § 1° do referido dispositvo legal dispõe que o aposentado por invalidez e o
pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que
trata o caput deste artigo:      

      (...)  I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos
quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a
precedeu; ou                 

II - após completarem sessenta anos de idade.  (...)

No caso, a autora possui 52 anos e recebeu o benefício por incapacidade por
menos de 15 anos, sendo viável, portanto, em princípio, o seu cancelamento. 

Agora resta saber se a autora está, de fato, apta para retornar ao mercado de
trabalho. 

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 19/09/2018, atestando que é portadora de
neoplasia maligna da mama, foi submetida à mastectomia esquerda com esvaziamento axilar
em 11/05/2005, com reconstrução imediata, evoluiu com infecção crônica da tela da parede
abdominal, que foi retirada após um ano, de forma parcial, por estar fibrosada e aderida, ficou
com sequela de diastase do músculo reto abdominal e ausência da fáscia abdominal, não
tendo condições para trabalhar.

(ii) Laudo médico, datado em 11/09/2018, informando que foi submetida à
mastectomia à esquerda, com reconstrução imediata, retalho de músculos retos abdominais e
colocação de tela; houve rejeição do material implantado, que foi removido, acarretando em
diastase de retos e hérnia ventral, ainda hoje apresenta, esporadicamente, eliminação
espontânea de fragmentos da tela, há quadro de dor e impossibilidade de realizar atividades
laborativas.

(iii) Exame de densitometria óssea de coluna lombar antero-posterior e fêmur
proximal direito, datado em 30/08/2018, concluindo por baixa massa óssea na coluna lombar.
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(iv) Exame de mamografia digital com ultrassonografia complementar, datado
em 30/08/2018, concluindo por achados mamográficos benignos, recomendamento a
manutenção do controle médico.

A perícia judicial (Evento 22), por sua vez, elaborada em 15/04/2019, por
médica especialista em clínica geral, concluiu que a autora não estava incapacitada para o
trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) a pericianda apresenta motricidade de membros
superiores e inferiores preservadas, sem restrições para deambulação ou movimentação dos
membros, grau de força V em membros superiores e inferiores, (ii) durante o exame físico,
percebe ausência de hérnia abdominal a ectoscopia em posição ortostática e em decúbito
dorsal, (iii) a autora apresenta cicatriz cirúrgica em bom aspecto, ausência de sinais
flogísticos, ausência de protusão em parede abdominal, (iv) conclui-se, do exame físico, que a
paciente apresenta bom estado geral, não sendo observados sintomas ou lesões, (v) confirma
a existência de neoplasia de mama tratada cirurgicamente, com quimioterapia e radioterapia,
atualmente sem atividade de doença, (vi) baseou sua conclusão no exame físico pericial, (vii)
indica só ser possível afirmar que houve incapacidade desde o diagnóstico de câncer de mama
até término da radioterapia e (viii) a autora não se encontra incapacitada para a atividade
habitual.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que ela baseou sua análise apenas no
exame clínico realizado, respondendo aos quesitos que lhe foram apresentados de forma
bastante econômica e objetiva.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 41) aduzindo que seu quadro de saúde é mais complexo do que
o analisado pela perita, devendo ser designada nova perícia com médico oncologista.
Ademais, realizou novo exame de ressonância magnética em 15/05/2019, juntando novos
laudos médicos, datados em 21/05/2019, 06/05/2019 e 10/05/2019, que confirmam a história
clínica já informada nos laudos anteriores e atestam, inequivocamente, o quadro de dor e a
incapacidade para o exercício de atividades físicas.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, o laudo da perita designada
não demonstra nenhum vício capaz de afastar a qualificação da profissional.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável
do laudo pericial.
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Não obstante, o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da
perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015).

A respeito dos documentos médicos apresentados, nos autos, nota-se que eles
são suficientes para demonstrar o alegado estado incapacitante. Isso porque os laudos
particulares, contemporâneos à data de cessação do benefício, são claros ao informar a
incapacidade da autora para o exercício de sua atividade habitual, em virtude de graves
sequelas derivadas de mastectomia.

Destaca-se o laudo médico, datado em 19/09/2018, atestando que a autorafoi
submetida à mastectomia esquerda com esvaziamento axilar em 11/05/2005, com
reconstrução imediata, que evoluiu com infecção crônica da tela da parede abdominal, que foi
retirada após um ano, de forma parcial, por estar fibrosada e aderida, ficando com sequela de
diàstase do músculo reto abdominal e ausência da fáscia abdominal, não tendo condições para
trabalhar. Por sua vez, o laudo médico, datado em 11/09/2018, atesta que a autora foi
submetida à mastectomia à esquerda, com reconstrução imediata, retalho de músculos retos
abdominais e colocação de tela, com rejeição do material implantado, que foi removido,
acarretando em diastase de retos e hérnia ventral, ainda hoje apresentando eliminação
espontânea de fragmentos da tela, com quadro de dor e impossibilidade de realizar atividades
laborativas.

Destarte, faz jus a autora à manutenção do benefício nº 535.853.609-0.

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a manutenção da aposentadoria por invalidez (nº 535.853.609-0). Deferimento da
tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada
neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS
para que se abstenha de cancelar a aposentadoria por invalidez que a autora recebe desde
1/8/2008. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000345812v33 e do código CRC 45cce277.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5002802-56.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULINA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 61, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de hipertensão, possui obesidade, anemia, possui grave quadro de ansiedade,
depressão, dor abdominal após procedimento cirúrgico de histerectomia com anexectomia
(remoção do útero), presença de nódulo uterino sugestivo de mioma, razão pela qual está
incapacitada para o seu labor habitual,  (ii) o laudo pericial não justificou suas conclusões, o
que o torna imprestável, e (iii) o juiz não está  adstrito ao laudo pericial, devendo valorar o
laudo apresentado por ela. 

Contrarrazões do INSS (Evento 65, CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 18/4/1969 (atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante de cozinha (conforme a perícia judicial). 

DOENÇA(S): catarata, obesidade grau II, hipertensão arterial, diabetes, anemia e depressão
(conforme a inicial).    

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 19/6/2019, alegando que, por ser portadora
de CATARATA, OBESIDADE GRAU II, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES,
ANEMIA E DEPRESSÃO, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a
atividade habitual de ajudante de cozinha. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde a data da cessação do benefício (12/4/2019). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 29/10/2018 a 12/4/2019 (Evento 35, OUT1).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudo médico, datado em 21/2/2019, atestando que se deveria permanecer
afastada de atividades que demandem muito esforço físico, por 45 dias, a partir do primeiro
dia da cirurgia em 8/1/2019;

(ii) laudo médico (sem data) atestando que foi submetida à cirurgia de catarata
no olho esquerdo (em 8/1/2019), sendo operada do olho direito em 15/1/2019, tendo sido
realizado o primeiro atendimento em 23/2/2018, quando foi diagnosticada de catarata em
ambos os olhos;

(iii) laudo médico, datado em 30/1/2019, atestando ser portadora de pré-
diabetes, hipertensão arterial sistêmica, depressão e anemia, encontrando-se em
acompanhamento ambulatorial;

(iv) laudo médico, datado em 11/9/2018, atestando ser portadora de obesidade
grau I, com histórico de hipertensão arterial, ansiedade, estresse, depressão, em uso de vários
medicamentos.

A perícia judicial (Evento 28, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 19/6/2019,
por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora  não estava
incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) ao exame físico, a autora se apresentou em bom estado
geral ("unhas decoradas, cabelos arrumados, maquiagem definitiva"),  não se observando
nenhuma alteração, apenas relato de dor "no toque levíssimo em sua roupa", testes físicos
sem alteração, (ii) de acordo com os laudos, seria portadora de doença/lesão, e (iii) ela teria
aptidão física e mental para exercer a atividade habitual, pois não  apresentou restrições
funcionais ou incapacidade laborativa para o labor, sendo que, atualmente, está trabalhando
por conta própria em função mais degastante que a anterior (não destacou qual atividade).

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes. Após a juntada
do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou a petição (Evento 34,
PET1) aduzindo que o perito teria sido  omisso e contraditório sobre diversas questões, mas a
perícia não se omitiu e nem esteve em contradição com nenhum questionamento. No
momento, ainda requereu a designação de perícia judicial por especialistas em psiquiatria,
ortopedia e endocrinologista. 

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. Embora as enfermidades das quais o
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autora é portadora, em regra, devem ser analisadas por médicos especialistas (catarata,
obesidade grau II, hipertensão arterial, diabetes, anemia e depressão), o perito designado
demonstrou conhecimento suficiente para avaliar a capacidade laborativa da autora.

Sendo assim, aplica-se, no caso, o Enunciado nº 57 das Turmas Recursais do
Espírito Santo, que assim dispõe: “a designação de médico generalista não dá causa à
nulidade da perícia realizada para aferir a capacidade da parte para o trabalho, ressalvada
a hipótese de doença ou quadro clínico complexo”. 

Quanto aos documentos apresentados, nota-se que o laudo médico, datado em
21/2/2019, atesta que a autora deveria afastar-se do labor por 45 dias, a partir de 8/1/2019, em
razão de cirurgia de catarata, todavia esse perídodo é contemporâneo ao período em que ela
recebeu auxílio-doença. Os demais documentos apenas atestam a existência de doenças
(catarata, hipertensão arterial sistêmica, depressão, anemia, obesidade, estresse, depressão),
sem destacar quais seriam as restrições funcionais decorrentes de tais patologias. 

Como se observa, a autora não se desincumbiu do ônus de apresentar algum
elemento de prova que pudesse, ao menos, sinalizar estado incapacitante na DCB ou na data
da perícia judicial. 

O fato da parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000390941v48 e do código CRC dffc21e9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000022-31.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LILIANE MOREIRA BIZERRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 35, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de depressão, doença caracterizada pelas limitações de natureza psíquica,
causando déficit de concentração, bradpsiquismo (lentidão das atividades mentais e
percepção de que o tempo passa muito devagar), queda de humor e dentre outros efeitos, (ii) 
possui 42 anos de idade e conta com baixo nível de escolaridade, sendo que tais condições,
somadas ao seu problemático quadro de saúde, constituem verdadeiro empecilho a qualquer
possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, ainda que diversa da que anteriormente
laborava, e (iii) está incapacitada para as suas atividades habituais. 

Contrarrazões do INSS (Evento 40, CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 29/8/1976 (atualmente com 43 anos). 

OCUPAÇÃO HABITUAL: embaladora (conforme a inicial). 

DOENÇA: depressão (conforme a inicial). 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 9/1/2019, alegando que, por ser portadora de
DEPRESSÃO, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual
de embaladora. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 21/9/2018. Consta,
nos autos, que recebeu auxílio-doença de 15/7/2017 a 21/8/2018 (Evento 18, OUT1).  

Com a inicial, a autora apresentou os documentos médicos, datados em
13/7/2017 e 14/9/2017, atestando que se encontrava em tratamento psiquiátrico
medicamentoso e que deveria permanecer afastada de suas atividades laborais por 60 dias,
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ante a ausência de remissão dos sintomas de forma satisfatória.

Consta, também, na inicial, que a aut ora ajuizou anteriormente a ação de
n. 0028773-34.2017.4.02.5055, no bojo da qual houve conciliação entre as partes para a
concessão de auxílio-doença desde a DER.

A perícia judicial (Evento 10, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 11/2/2019,
por médico especialista em psiquiatria, concluiu que não foi constatado doença mental
entruturada, razão pela qual não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora queixa-se de depressão, (ii) ao exame físico, a
periciada apresentou-se lúcida, orientada no tempo e espaço, coerente, cooperativa e calma,
pensamento lógico, consciência do eu e juízo crítico preservados, memória e atenção
mantidas, humor estável, sem alterações da sensopercepção, ausência de sinais e sintomas de
sonolência, não foi constatado sinais e/ou sintomas psicopatológicos que caracterizem doença
mental estruturada, (iii) não foi constatado doença mental estruturada, (iv) a pericianda está
mentalmente apta para exercer o trabalho habitual, (v) a conclusão foi baseada no exame
clínico, história clínica (incluindo anamnese psiquiátrica e exame do estado mental) e análise
de todos os documentos médicos apresentados, (vi) não é possível afirmar,se existia
incapacidade laborativa em data anterior ao exame pericial, e (vii) a autora relatou fazer uso
de medicamento (Citalopran).

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora, embora intimada, manteve-se inerte. 

Como se observa, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que, na
DCB, ainda estava em estado de incapacidade laborativa. Também não apresentou nenhum
elemento de prova que pudesse infirmar o laudo pericial, que demonstrou a existência de
exame clínico criterioso. 

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".
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Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362878v24 e do código CRC 4b613593.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 65



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 342/472

0011953-37.2017.4.02.5055 500000381733 .V33 JESX51415© JES10873

RECURSO CÍVEL Nº 0011953-37.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSELIO CONSTANCIO KOCK (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de auxílio-doença,
desde a data da indevida cessação do benefício previdenciário, em 29/3/2016, o qual deverá
ser mantido por, no mínimo, mais um ano, a partir da sentença.

Em suas razões recursais (Evento 67), o autor alega, em síntese, que (i)  recebeu
benefício de auxílio-doença a partir de 7/2/2001, com conversão em aposentadoria por
invalidez a partir de 30/10/2003, (ii) esteve afastado de suas atividades profissionais por mais
de 15 anos, (iii) contava com 49 anos à época da perícia médica administrativa revisional, (iv)
a perícia judicial concluiu que há necessidade de afastamento de suas atividades por mais um
ano, desde que submetido a tratamento cirúrgico, em razão de doença degenerativa, cuja
incapacidade é parcial e temporária, (v) à época da concessão da aposentadoria por invalidez
cessada, foi considerado insuscetível de reabilitação, (vi) a submissão ao tratamento cirúrgico
é optativa, (vii) é portador de diabetes, retinopatia diabética, hipertensão arterial sistêmica,
uncoartrose, espondilodiscouncoartrose, discopatia degenerativa lombossacra, artrose lombar
em L5-S1, perfuração no ouvido direito, em decorrência de otite, condropatia patelar grau II e
retirada de vesícula biliar, (viii) conta com ensino fundamental incompleto, (ix) os laudos
médicos recentes informam a permanência do quadro de dor lombar crônica e (x) as provas
dos autos devem ser corretamente valoradas, para que se restabeleça o benefício de
aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões do INSS (Evento 70).

DATA DE NASCIMENTO: 22/2/1967 (atualmente com 52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de conferente.

DOENÇA(S): degeneração na coluna lombar e lesão no joelho esquerdo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 3/5/2017, alegando que, por ser portador de
discopatia degenerativa lombo sacra e artrose lombar L5-S1, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de auxiliar de conferente. Consta, nos autos,
que recebeu auxílio-doença de 7/2/2001 a 29/10/2003, o qual foi convertido em aposentadoria
por invalidez a partir de 30/10/2003, com DCB fixada em 29/9/2017, após perícia de revisão
administrativa (Evento 25, OUT47).

Quanto à impossibilidade de revisão do benefício por incapacidade concedido
entre 7/2/2001 e 29/9/2017 (Evento 25, OUT47),  o § 10 do art. 60 da Lei 8.213/1991
(incluído pela Lei 13.457/2017) dispõe que "o segurado em gozo de auxílio-doença,
concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para
avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto
no art. 101 desta Lei".

Por sua vez, o art. 101 dispõe que o "segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão
do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos".

Ocorre que o § 1°  desse dispositivo legal dispõe que o aposentado por invalidez
inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput do
citado art. 101 "após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando
decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-
doença que a precedeu" (inciso I) ou "após completarem sessenta anos de idade" (inciso II).

No caso, percebe-se que o autor recebeu benefício por incapacidade por mais de
15 anos, considerando que o auxílio-doença concedido em 7/2/2001 foi convertido em
aposentadoria por invalidez a partir de 30/10/2003, cessando apenas em 29/9/2017, após
revisão administrativa. Assim, somando os períodos ininterruptos de gozo de benefício, os 15
anos estabelecidos pelo art. 101, §1º, Lei 8.213/91 restariam cumpridos.

Contudo, a isenção da submissão ao exame pericial de revisão
administrativa exige, além do gozo de benefício por período superior a 15 anos, que a parte
autora conte com, pelo menos, 55 anos de idade completos. O autor, no entanto, conta com 52
anos, atualmente, sendo que, à época da cessação do benefício (29/9/2017), contava com 51
anos. Portanto, a revisão administrativa se mostra possível.

Em suas razões recursais, a parte autora alega ainda que há direito ao
restabelecimento da aposentadoria por invalidez e não apenas à concessão do benefício de
auxílio-doença pelo período de um ano, sobretudo porque a recuperação da capacidade
laborativa foi condicionada pelo perito à realização de procedimento cirúrgico.

A perícia judicial (Evento 15), elaborada em 21/9/2017, por médico especialista
em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor é portador de degeneração na coluna
lombar e lesão no joelho esquerdo, patologias que o incapacitam temporariamente para o
exercício de seu trabalho habitual, pois apresenta restrição para carregar peso.
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Destacou o perito que (i) o autor apresenta queixa de dor lombar, (ii) é portador
de degeneração na coluna lombar e lesão no joelho esquerdo (relata dor há mais de 20 anos),
(iii) não possui aptidão para exercer sua atividade habitual de auxiliar de conferente, pois
apresenta restrição para carregar peso, (iv) possui limitações para carregar pesos e para subir
e descer escadas, (v) não se identifica incapacidade laborativa total no momento, mas sim
incapacidade laborativa parcial temporária, que dura há mais de 1 ano, (vi) a realização de
fisioterapia e cirurgia poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa, (vii) o
tempo para eventual tratamento duraria aproximadamente 1 ano e (viii) o tratamento cirúrgico
é indispensável.

Como se observa, embora a perícia tenha atestado a indispensabilidade de
tratamento cirúrgico, a incapacidade constatada possui, conforme as próprias conclusões
periciais, apenas cunho parcial e não total (quesito 10). Ou seja, a inaptidão não abrangeria
toda e qualquer atividade, mas apenas aquelas que exigissem o carregamento de pesos ou
subir e descer escadas (quesito 8).

A documentação particular apresentada, por sua vez, não é suficiente para
comprovar a situação de incapacidade total, principalmente porque os laudos mais recentes,
elaborados em 2017, apenas descrevem as doenças do autor, como hipertensão arterial,
diabetes não insulinodependente, retinopatia diabética e protusão discal em L3-L5 com
lombociatalgia crônica (Evento 1, OUT12, p.1 e p.3), porém não apontam as restrições
relacionadas e nem se elas englobariam quaisquer atividades. Assim, nesse ponto, deve
prevalecer o entendimento extraído da avaliação pericial.

Dessa forma, considerando que a incapacidade não possui caráter total, a parte
autora não faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez. 

Por outro lado, a avaliação pericial apontou que a incapacidade seria temporária
por existir a possibilidade de recuperação após a realização de procedimento cirúrgico, que
seria indispensável. Contudo, considerando que o retorno da capacidade está condicionado à
cirurgia, procedimento que a parte autora não está obrigada a realizar, entende-se, nesse caso,
que a inaptidão, na verdade, é definitiva para a atividade habitual do autor e não apenas
temporária. Percebe-se, portanto, que se trata de inaptidão parcial e definitiva.

Nesse contexto, nota-se que o autor, atualmente com 52 anos, conta com a
possibilidade de ser reabilitado em atividades compatíveis com suas restrições funcionais,
tendo em vista que elas incluem apenas trabalhos que exijam esforços físicos sobre a região
da coluna, como pegar pesos ou subir escadas. Com isso, conclui-se que a análise da
possibilidade de reabilitação para outros trabalhos não pode ser descartada nesse momento.

Sobre o tema, insta registrar que a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
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análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício reconhecido pela sentença deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou, em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do
auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada, mantendo-se a sentença quanto à concessão de auxílio-doença
desde a data da cessação indevida. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381733v33 e do código CRC 405c8eb9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5001050-77.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA CORREIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 32), a autora alega, em síntese, que as
conclusões periciais, nas quais se baseiam a sentença, contrariam os laudos apresentados nos
autos, inclusive os fornecidos pelos médicos que a acompanham e que demonstram
persistirem os motivos que levaram à concessão do benefício anteriormente.

Contrarrazões do INSS (Evento 37).

DATA DE NASCIMENTO: 12/3/1962 (atualmente com 57 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: rural.

DOENÇA(S): lombociatalgia, transtornos de discos intervertebrais e dor articular.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 27/9/2018, alegando que, por ser portadora
de dor na coluna lombar com irradiação para os membros inferiores, limitação de
movimentos, osteoartrose difusa na coluna e degeneração discal, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de lavradora. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 26/9/2018 (DCB). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 31/10/1997 a 15/9/1998 e aposentadoria por invalidez a partir de
15/5/2009, com DCB fixada em 26/9/2018, após perícia revisional (Evento 25, OUT1
e Evento 1, INDEFERIMENTO12).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):
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(i) radiografia da coluna lombossacra (Evento 1, EXMMED4), datada em
10/4/2018, atestando lordose lombar fisiológica preservada, osteofitose marginal difusa,
espaços intervertebrais preservados, degeneração discal entre L5-S1, pedículos e apófises
articulares íntegras e ausência de espondilólise e espondilolistese.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO5, p.1), datado em 20/7/2018, atestando que seria
portadora de dor constante na coluna lombar, irradiando para os membros inferiores; tem
limitação dos movimentos, osteoartrose difusa na coluna e degeneração discal.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO5, p.2), datado em 20/7/2018, atestando que seria
portadora de osteoartrose da coluna lombar, com limitação de movimentos e osteoartrose. 

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 16/1/2019, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de lombociatalgia, transtornos de discos
intervertebrais e dor articular, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora relatou que está afastada do trabalho há mais
de dez anos, devido à lombociatalgia que iniciou há 20 anos, além de dores articulares
generalizadas, iniciadas há 15 anos, (ii) no momento, a autora refere restrição de mobilidade e
restrição para realizar esforços físicos, (iii) ao exame físico, apresentou-se lúcida e orientada,
com dor à mobilização cervical, com ausência de limitação funcional, com flexoextensão e
lateralização preservados, com força grau V nos membros superiores e inferiores, com dor à
palpação lombar, sem contratura paravertebral, com ausência de limitação funcional, com
leve redução da amplitude de flexão, com teste de Lasègue negativo bilateralmente, com
rotação preservada, com dor à mobilização dos membros superiores, sem edema, crepitação,
sem limitação funcional, sem redução da amplitude de movimentos, com teste de Jobe e
Appley negativos e com marcha atípica, (iv) foi analisado exame de radiografia da coluna
lombossacra (10/4/2018), evidenciando osteofitose marginal difusa, degeneração discal de
L5-S1 e ausência de espondilólise e espondilolistese, bem como atestado médico
(20/7/2018) informando dor lombar irradiada para os membros inferiores, com limitação de
movimentos. (v) não apresenta incapacidade para suas atividades habituais de trabalhadora
rural, (vi) as patologias se mostram compensadas diante do tratamento realizado, (vii) pode
combinar o uso da medicação informada com o labor sem prejuízos, (viii) é portadora de
lombociatalgia, transtornos de discos intervertebrais e dor articular, (ix) possui patologias de
causa adquirida/desenvolvida, (x) não há incapacidade para suas atividades, haja vista a
ausência de alterações importantes ao exame físico atual e aos documentos médicos
apresentados, (xi) conforme relato, a lombociatalgia se iniciou há 20 anos e as dores
articulares há 15 anos, (xii) não comprova incapacidade no período em que esteve afastada,
mas sem benefício, pelos documentos médicos que possui,  e (xiii) a concessão do benefício
cessado foi motivada pela descompensação da doença, a qual não persiste.

Como se observa, a perícia judicial, embora tenha constatado que a parte autora
é portadora de lombociatalgia, transtornos de discos intervertebrais e dor articular, concluiu
que não há incapacidade atual para a atividade rural, tendo em vista que o quadro de
descompensação das doenças ortopédicas não persiste.
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Entretanto, percebe-se que o perito, além de ter registrado o relato de dor à
mobilização cervical, lombar e dos membros superiores, notou leve redução da amplitude de
flexão ao realizar manobras irritativas da coluna. Da mesma forma, os laudos particulares
apresentados, elaborados cerca de dois meses antes da cessação do benefício, apontam a
limitação de movimentos, em decorrência da persistência das doenças ortopédicas, sobretudo
na região lombar (Evento 1, LAUDO5, p.1 e p.2).

Destaca-se que a autora exercia habitualmente a atividade rural, estando
afastada do campo há cerca de dez anos. O labor rurícola exige grandes esforços sobre a
região da coluna, bem como a realização de movimentos de flexão constantes, o que se
mostra incompatível com os problemas ortopédicos identificados tanto pela perícia quanto
pelos laudos particulares. Assim, percebe-se que existe, pelo menos, incapacidade parcial
para o trabalho.

A Súmula 47 da TNU estabelece que, uma vez reconhecida a incapacidade
parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado
para a concessão de aposentadoria por invalidez.

No caso, a parte autora conta, atualmente, com 57 anos de idade e está afastada
do meio rural há cerca de dez anos, a partir do momento em que passou a receber
aposentadoria por invalidez, em 15/8/2009. A perícia relatou que ela possui baixo grau de
instrução (ensino fundamental incompleto - 5º ano) e a análise de suas contribuições sociais
revela uma experiência profissional limitada.

Dessa forma, as condições pessoais da autora, em conjunto com suas doenças
ortopédicas limitadoras dos movimentos da coluna, apontam para a impossibilidade de
reabilitação em atividade diversa da habitualmente exercida, seja ela braçal ou administrativa.

Assim, deve haver concessão de auxílio-doença desde a cessação administrativa
do benefício por incapacidade, em 26/9/2018, com posterior conversão em aposentadoria por
invalidez, na data do presente acórdão, quando foram analisadas as condições pessoais da
parte autora.

Ressalta-se que não há direito ao restabelecimento da aposentadoria por
invalidez desde 26/9/2018, porque as limitações de movimento identificadas nos
laudos seriam prejudiciais para trabalhos que demandassem a flexão da coluna, como o
habitualmente exercido pela autora (rural), tratando-se, portanto, de incapacidade parcial.
Porém, suas condições pessoais, conforme já explicitado, tornam viável a concessão de
aposentadoria por invalidez na data do presente julgado, quando analisados fatores como
idade, experiência laboral e escolaridade.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para restabelecer a aposentadoria por invalidez desde 26/9/2018. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da
tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada
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neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS
para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388394v22 e do código CRC e50aa67b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001005-39.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCOS MENDONCA DUARTE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 26), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e histórico de
neurotoxoplasmose, (ii) a perícia apresenta informações contraditórias, (iii) a avaliação
pericial atesta que não há limitações para o trabalho, mas informa que o tratamento deverá ser
realizado pela vida toda, a fim de manter a estabilização e evitar a progressão da patologia,
(iv) a sociedade ainda tem preconceito contra a doença em questão, (v) a doença é contagiosa
e dificulta a colocação no mercado de trabalho, sobretudo na profissão de cabeleireiro, (vi) o
uso constante de retrovirais reduz sua imunidade contra outras doenças, (vii) a incapacidade
transcende a esfera técnica/médica e passa a atingir também a esfera social, mesmo porque a
indisposição causada pelo uso de medicações impedem o trabalho constante, (viii) a pessoa
com HIV é dispensada da convocação para a avaliação periódica das condições que
ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, nos termos do art. 43, §5º, da Lei 8.213/1991.

Contrarrazões do INSS (Evento 31).

DATA DE NASCIMENTO: 17/10/1966 (atualmente com 53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cabeleireiro.

DOENÇA(S): síndrome da imunodeficiência adquirida e passado de neurotoxoplasmose.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 22/5/2019, alegando que, por ser portador de
AIDS e histórico de neurotoxoplasmose, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de cabeleireiro. Requer o restabelecimento do benefício por
incapacidade desde 9/11/2019 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu benefício de 1/12/2012
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a 27/2/2013 (auxilio-doença) e de 23/7/2013 a 9/11/2019 (auxílio-doença convertido em
aposentadoria por invalidez em 28/2/2013), sendo a aposentadoria cessada em 9/11/2019 após
revisão administrativa (Evento 19, OUT2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data do ajuizamento da açã e da cessação do benefício):

(i) laudo (Evento 1, ANEXO3, p.1), datado em 10/5/2019, atestando que iniciou
tratamento em set/2013 e foi transferido do programa estadual de saúde de São Paulo, onde
fez tratamento de neurotoxoplasmose desde maio/2011; atualmente, em uso regular de
antirretrovirais (tenofovir, lamivudina e efavirenz); com tomografia computadorizada de
crânio de controle mostrando áreas residuais de lesões cerebrais.

(ii) tomografia computadorizada do crânio (Evento 1, ANEXO3, p.9), datada
em 17/1/2019, atestando áreas de infarto lacunar na cabeça do núcleo caudado e na região
núcleo-capsular à esquerda, microangiopatia da substância branca cerebral, sinais de redução
volumétrica encefálica e ateromatose das artérias carótidas internas.

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, ANEXO3, p.2-8 e  Evento 1,
ANEXO4) são contemporâneos ao período em que o autor recebeu o benefício por
incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação da continuidade do estado
incapacitante à época do pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez ora em
exame.

A perícia judicial (Evento 10), por sua vez, elaborada em 31/5/2019, concluiu
que o autor, embora fosse portador de síndrome da imunodeficiência adquirida e passado de
neurotoxoplasmose, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor relatou que há alguns anos (não se recordou a
data) apresentou quadro de acidente vascular isquêmico, toxoplasmose e, posteriormente, foi
diagnosticado com síndrome da imunodeficiência adquirida, (ii) queixou-se de fraqueza nos
membros superiores e informou que faz uso contínuo de antirretrovirais, (iii) ao exame físico,
apresentou-se em bom estado geral, sem alterações nos aparelhos cardiovascular e
respiratório, sem sinais de artrite no sistema osteoarticular, sem lesões de pele, com ausência
de rash ou úlceras, com mobilidade e força dos membros superiores e inferiores preservada,
sem edemas, com reflexos tendinosos normorreativos e simétricos, com sensibilidade tátil
preservada, com testes de Jobe, Neer e Yocum negativos, sem alterações da marcha, (iv) ao
exame do estado mental, apresentou-se com aparência adequada, normovigil e normotenaz,
sem referência a perturbações perceptivas, com memória preservada, com pensamento de
conteúdo lógico, sem delírios paranoides, com linguagem normálica, humor eutímico, afeto
modulado, juízo crítico preservado e conduta sem retardo psicomotor, (v) não apresenta
incapacidade ou redução da capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações
importantes ao exame físico e nos documentos médicos apresentados, (vi) é portador de
síndrome da imunodeficiência adquirida e passado de neurotoxoplasmose, (vii) de acordo
com os laudos médicos apresentados, a doença teve início em 2011, (viii) o autor informou
que realiza tratamento, (ix) o tratamento deve ser realizado pela vida toda, a fim de manter a
estabilização e evitar a progressão da patologia, e (x) o tratamento é oferecido pelo SUS. 
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Não obstante o fato de a perícia judicial constatar a capacidade laborativa do
autor, na data do exame, não haveria mais a possibilidade da autarquia de rever as condições
que ensejaram a concessão de aposentadoria por invalidez, porque foi inserida uma regra, na
lei previdenciária, que dispensa os portadores de HIV da referida avaliação em
19/6/2019, com a promulgação da Lei 13.847/2019, que alterou a Lei 8.213/1991.

O art. 43, § 4º, da Lei 8.213/1991 estabelece que "o segurado aposentado por
invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que
ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente,
observado o disposto no art. 101 desta Lei". Por sua vez, o §5º do dispositivo traz, de fato,
uma exceção, estabelecendo que "a pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida
no § 4º deste artigo".  

No caso, a promulgação da Lei 13.847/2019, que incluiu o aludido §5º, ocorreu 
em 19/6/2019, ou seja, antes da cessação do benefício do autor (9/11/2019).

Não há dúvidas de que a vigência da Lei 13.847/2019, conforme seu art. 2º, é
imediata. Com relação ao fato de essa norma superveniente poder ou não abranger processos
em curso (no caso, a lei foi editado após o ato revisional/perícia), transcreva-se o art. 493 do
CPC:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo
do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Na verdade, deve-se prestigiar, no caso, uma interpretação ampliativa, em
homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo porque a lei em comento
foi editada antes mesmo do termo final do benefício. 

Dessa forma, mostra-se aplicável, na presente situação, a nova determinação
legal.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar o restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a sua indevida
cessação em 9/11/2019, quando já estava em vigor a Lei n. 13.847/2019, nos termos da
fundamentação. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o
provimento do recurso.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000394774v36 e do código CRC 7c27ba7d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5011832-18.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: REMILTON JESUS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 13), o autor alega, em síntese, que (i) exerceu
atividade laboral até 23/05/07, consoante registros no CNIS acostado aos autos, (ii) incide a
hipótese da extensão do período de graça por mais 12 meses, uma vez que trata-se de
desemprego involuntário, (iii) manteve a qualidade de segurado até 16/07/2009, já se
encontrando, nessa data, incapacitado para sua atividade laborativa, (iv) o magistrado julgou
improcedente o pedido com base na alegação de que houve perda da qualidade de segurado,
contudo quando iniciou a incapacidade havia qualidade de segurado, (v) não foi produzida
nos autos a prova pericial, que além de consistir em documento recente, é indispensável para
determinar a data de início da incapacidade, (vi) a ausência de realização da perícia consiste
em cerceamento do inteiro acesso à justiça.

Contrarrazões de Evento 17.

DATA DE NASCIMENTO: 06/06/1950 (atualmente com 69 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pedreiro.

DOENÇA: arterosclerose das artérias das extremidades.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 10/06/2019, alegando que, por ser portador de
graves doenças cardíacas, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de pedreiro. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 27/10/2017. 

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não
faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:
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"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez ou auxilio-doença desde 27/10/2017.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/620.702.353-0, formulado em
27/10/2017, foi indeferido por não ter sido cumprido o prazo de carência de retorno de doze
contribuições (evento 1, INDEFERIMENTO6).

A perícia médica do INSS realizada em 12/12/2017 confirmou  incapacidade para o trabalho e
estimou a data de início de incapacidade em 11/5/2017 (evento 5, OUT2):

Depois que cessou o vínculo empregatício em 23/5/2007, o autor interrompeu os recolhimentos
para a Previdência Social (evento 5, OUT2).

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para
recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo
estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo mês
seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).
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O autor perdeu a qualidade de segurado em 16/7/2008 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14
do Decreto nº 3.048/99).

O autor reingressou no Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuinte
individual, a partir de abril/2016 (evento 5, OUT2).

De acordo com a redação original da Lei nº 8.213/91, quando havia perda da qualidade de
segurado, as contribuições anteriores a essa data só podiam ser computadas para efeito de
carência depois que o segurado contasse, a partir da nova filiação à Previdência Social, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido (art. 24, parágrafo único, da Lei nº
8.213/91). Como a carência do auxílio-doença equivale a 12 contribuições, o segurado que
recuperava a filiação previdenciária precisava recolher 1/3 disso (1/3 de 12 = 4) para
aproveitar as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado.

A Medida Provisória nº 739, de 2016, revogou o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.213/91
e acrescentou um parágrafo único ao art. 27 da mesma lei, prevendo nova regra para
cumprimento do requisito da carência em caso de perda da qualidade de segurado:

Art. 27. (...)

Parágrafo único. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a
concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário-
maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os
períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25.

A Medida Provisória nº 739/2016 não foi aprovada pelo Congresso Nacional, com a cessação
da sua eficácia voltou a valer a regra do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.213/91, que
até então estava com seus efeitos suspensos.

Sobreveio a Medida Provisória nº 767, publicada em 6/1/2017, repetindo a regra da medida
provisória anterior, mas colocando-a no caput do novo art. 27-A. O parágrafo único do art. 24
da Lei nº 8.213/91 tornou a ser revogado.

Essa medida provisória foi finalmente convertida na Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017,
que alterou sensivelmente a regra anterior do caput do art. 27-A:

Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a
concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova
filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput
do art. 25 desta Lei.

Assim, o período da carência de retorno variou ao longo do tempo da seguinte forma: 
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A Turma Nacional de Uniformização recentemente decidiu que o período de carência de
retorno deve ser regulado segundo a norma vigente na data de início da incapacidade.
Firmou-se a seguinte tese: "Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime
Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias
739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas". Eis a ementa
do julgamento:

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA. APLICAÇÃO DOS NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA PREVISTOS NAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. TURMA RECURSAL DEU CARÁTER ULTRATIVO À
REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24 DA LEI Nº 8213/91, OU SEJA, HAVENDO
PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO(A), SE ESTE(A), APÓS RECUPERÁ-LA,
RECOLHEU UM TERÇO DO NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES EQUIVALENTES À
CARÊNCIA (12 CONTRIBUIÇÕES) ANTES DA VIGÊNCIA DAS REFERIDAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS, CONSIDERA-SE CUMPRIDA A CARÊNCIA. OFENSA AO
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE PODE
DISSOCIAR AS REGRAS DE CARÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA
OCORRÊNCIA DO EVENTO QUE DÁ ORIGEM AO BENEFÍCIO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. (PEDILEF 5001792-09.2017.4.04.7129/RS, rel. Juiz
GUILHERME BOLLORINI, DJe-TNU 21/08/2018).

Do voto do relator do pedido de uniformização destaco o seguinte trecho, negando
ultratividade ao parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.213/91 na vigência das MPs 739 e 767:

Não há como dissociar o evento que dá origem ao benefício por incapacidade e a lei vigente
ao tempo de sua ocorrência, com todas as prescrições legais quanto à condição de segurado e
carência para efeito de concessão do benefício de auxílio doença, e dar um caráter de
ultratividade à lei revogada.

A ultratividade da lei previdenciária pode ocorrer, mas sob determinadas condições e sempre
considerando o cumprimento dos requisitos ao tempo de sua vigência, como se lê, por
exemplo, nos §§2º e 3º do art. 102 da Lei nº 8.213/91. Novamente aqui avulta o
princípio tempus regit actum. Os requisitos legais estão previstos na legislação vigente ao
tempo da ocorrência do fato que gera o direito ao benefício, conforme a doutrina acima
transcrita.
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Por essas razões, entendo que deve ser dado provimento ao incidente de uniformização,
resolvendo-se o Tema 176 pela adoção da seguinte tese: constatada que a incapacidade do(a)
segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das
Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se os novos prazos de carência nelas
previstos.

Na data do início da incapacidade, em maio de 2017, a legislação exigia o prazo de carência
de retorno de 12 contribuições.

Entre abril e dezembro/2016, o autor recolheu 9 contribuições previdenciárias (evento 5,
OUT2). 

Logo, o autor não cumpriu a carência de retorno. Consequentemente, mesmo tendo o INSS
reconhecido a incapacidade para o trabalho, o autor não tem direito ao auxílio-doença.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. 

Com efeito, não há elementos probatórios suficientes capazes de formar o
convencimento desta TR/ES no sentido que a parte autora cumpriu a carência de retorno
necessária à concessão do benefício pleiteado. 

Em sede recursal o autor afirma que já estaria incapacitado em momento
anterior a perda da qualidade de segurado, a qual alega ser findada em 16/07/2009, se
considerada a possibilidade de extensão do período de graça em virtude de desemprego
involuntário. 

Contudo, não há nos autos documento médico que indique o início da
incapacidade em tal época, com a inicial, o autor apresentou apenas laudo médico, datado em
24/04/2019, atestando que é portador de arterosclerose das artérias das extremidades, e que
não possui previsão de alta médica.

Desse modo, a parte autora não apresentou nenhum argumento ou elemento de
prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995). 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000368260v15 e do código CRC 359a36c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5011476-23.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LINDAURA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 35), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de fratura do calcâneo esquerdo, (ii) realiza tratamento com médico ortopedista
desde o ano de 2015, (iii) possui graves limitações, apresentando dificuldade para realizar
atividades que demandem ficar em pé, subir escadas, deambular por longos períodos
ou utilizar os membros superiores e inferiores, (iv) a doença a incapacita definitivamente para
suas funções habituais, não havendo nenhuma expectativa de melhora, (v) a reabilitação é
improvável e (vi) o juiz não está vinculado ao laudo pericial.

Contrarrazões do INSS (Evento 38).

DATA DE NASCIMENTO: 7/5/1963 (atualmente com 56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA(S): histórico de osteossíntese do calcâneo esquerdo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 5/6/2019, alegando que, por ser portadora de
fratura do calcâneo esquerdo, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a
atividade habitual de auxiliar de serviços gerais. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 23/4/2019 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
29/7/2015 a 20/10/2016, com conversão em aposentadoria por invalidez a partir de
21/10/2016, a qual cessada em 23/4/2019, após perícia administrativa revisional (Evento 23,
OUT2 e Evento 1, OUT4).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO5), datado em 1/3/2019, atestando dor intensa no
retropé esquerdo, com histórico de fratura e cirurgia no calcâneo há cerca de cinco anos,
apresentando dificuldade para deambular e com radiografia indicando artrose.

A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 5/8/2019, por médico
especialista em Ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de pós-operatório
de osteossíntese do calcâneo esquerdo, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixa de dor no pé esquerdo após
queda em 30/6/2015, (ii) é portadora de pós-operatório de osteossíntese do calcâneo
esquerdo, (iii) apresenta ferida lateral, cicatrizada, sem sinais de infecção local, com
musculatura trófica e deambulando com claudicação, (iv) avaliação foi baseada em
radiografias do calcâneo (9/12/2016 e 18/12/2018) e em laudos médicos, (v) no momento,
não existem dados técnicos que justifiquem a inaptidão para a atividade de auxiliar de
serviços gerais, (vi) não existem limitações para o labor e (vii) é possível afirmar que houve
incapacidade a partir de 30/6/2015, com previsão de recuperação em 6 meses.

Como se observa, a perícia concluiu que, embora o autor tenha enfrentado
período pregresso de incapacidade, em virtude de pós-operatório de osteossíntese do calcâneo
esquerdo, não existem indicativos de que a inaptidão laboral permaneça no momento. O
perito identificou alteração apenas na marcha (claudicante) e relatou a presença de cicatriz na
região do calcanhar, porém já cicatrizada e sem sinais de infecção.

A parte autora, por sua vez, apresentou apenas um documento particular
(Evento 1, LAUDO5), datado em 1/3/2019, sobre seu quadro de saúde atual. O referido laudo
aponta dor intensa no retropé esquerdo, com histórico de fratura e cirurgia no calcâneo há
cerca de cinco anos, apresentando dificuldade para deambular e com radiografia indicando
artrose.

O laudo pericial também salientou que houve tratamento cirúrgico para o
problema no pé esquerdo e destacou que a marcha da autora é claudicante, o que não acarreta,
necessariamente, a incapacidade para o trabalho de auxiliar de serviços gerais. Além disso, o
expert indicou que a avaliação foi baseada na análise de duas radiografias (9/12/2016 e
18/12/2018), porém, tendo avaliado os exames, não constatou inaptidão laboral. 

Assim, ainda que o documento particular informe dor na região e dificuldade
para deambular, em virtude da marcha claudicante, não se observam elementos suficientes
para corroborar com o alegado quadro incapacitante. O laudo apresentado constitui prova
isolada, não associada a outros documentos, e sequer refere a existência de incapacidade, mas
apenas relata o histórico cirúrgico, bem como o relato de dor da parte autora.

No mais, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
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O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Portanto, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos e pelos
fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384820v11 e do código CRC c0ef2306.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5006266-88.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LIBERALINO FRANCISCO FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença.

Em suas razões recursais (Evento 36), o autor alega, em síntese, que (i) foi
atestado em perícia médica que se queixa de dor cervical, lombar e na perna em virtude
de sequela de poliomielite, associada à escoliose dorso-lombar, (ii) há laudo atestando que
apresenta importante limitação funcional e incapacidade laboral, (iii) permanece incapacitado
para o trabalho, não se justificando a alegação de que sua incapacidade laborativa tenha
durado exatos três meses, a contar da negativa do requerimento administrativo, e (iv) o
auxílio-doença deveria ter sido concedido até a melhora do seu quadro clínico, cabendo ao
INSS, após restabelecer o benefício previdenciário, realizar perícias periodicamente, a fim de
constatar a permanência da incapacidade ou o retorno da capacidade para o exercício de suas
atividades habituais.

Contrarrazões de Evento 40.

DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1966 (atualmente com 53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cobrador.

DOENÇA(S): sequela de poliomielite.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 01/04/2019, alegando que, por ser portador de
LUMBAGO COM CIÁTICA, OSTEOPATIA PÓS-POLIOMIELITE DO MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO E DESIGUALDADE DE MEMBROS, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de cobrador. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 09/03/2015. 
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Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) Laudo médico, datado em 13/08/2015, atestando que apresenta sequela de
poliomielite em membro inferior esquerdo, demonstrando, ao exame físico, encurtamento e
atrofia muscular, com a ressalva de que se encontra apto para o labor em cargo com reserva
para deficiente. 

(ii) Laudo médico, datado em 17/11/2014, atestando que apresenta sequela de
poliomielite em membro inferior esquerdo, demonstrando, ao exame físico, encurtamento e
atrofia muscular.

(iii) Laudos médicos, datados em 22/04/2015 e 22/07/2015, atestando a
presença de quadro de lombalgia, discrepância entre os membros inferiores, sequela de
poliomielite e claudicação.

(iv) Exame de radiografia, datado em 12/01/2015, informando a existência de
desvio escoliótico dorso-lombar rotacional dextro-convexa, artropatia interpofisária lombar
inferior, alteração morfoestrutural do osso ilíaco e do fêmur à esquerda da bacia,  discrepância
entre os membros inferiores e báscula da bacia com elevação da crista ilíaca em cerca de 2,5
cm.

(v) Exame de tomografia computadorizada da coluna lombar, datado em
27/08/2015, informando a existência de escoliose dorsolombar e pequeno abaulamento discal
difuso em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, sem repercussão significativa.

  A perícia judicial (Evento 19), por sua vez, elaborada em 17/07/2019, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de SEQUELA DE POLIOMIELITE, não estava incapacitado para o trabalho
habitual.

Destacou o perito que (i) o autor apresenta sequela de poliomielite, associado à
escoliose dorsolombar, (ii) o examinado apresenta claudicação ao deambular, ausência de
contratura muscular paravertebral em coluna lombar, musculatura trófica sem sinais de
desuso, arco de movimento da coluna lombar livre e sem restrições, (iii) o periciando
apresenta atrofia muscular global de membro inferior esquerdo, associado a equino rígido de
pé, (iv) baseou sua análise no exame físico, bem como nos laudos médicos e exames
complementares apresentados, (v) o paciente tem aptidão física e mental para exercer a
atividade habitual de cobrador, pois apresenta alterações degenerativas decorrentes de sequela
de poliomielite na infância, as quais não estão agudizadas e não sofrem interferência do labor,
(vi) o autor não possui limitação para o exercício de seu labor habitual, (vii) o examinado não
corre risco de agravamento do quadro com o exercício laboral, uma vez que seu trabalho
não interfere na evolução de suas alterações degenerativas, tampouco é interferido por elas,
(viii) os laudos médicos apresentados indicam a ocorrência de crise de agudização, havendo
incapacidade do paciente em março de 2015, que perdurou por três meses, e (ix) atualmente o
autor se encontra apto para o exercício de seu labor habitual.
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Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
entendendo que não faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença desde 9/3/2015.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/609.813.345-3, formulado em
9/3/2015, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para o
trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO11).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou sequela de
poliomielite associado à escoliose dorso-lombar (quesito 3, evento 19). Afirmou que
o autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de cobrador (quesitos 6-7).
Esclareceu que o autor esteve incapacitada para o trabalho pelo período de três meses, a
partir de março/2015 (quesito 12). Concluiu que não há incapacidade atual para o trabalho
(quesito 13).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 25).

O autor impugnou o laudo pericial (evento 28). Alegou que:

Ocorre que o perito foi intimado para responder os quesitos formulados pelo juízo. O autor foi
intimado do despacho que nomeou o perito e formulou os quesitos e não os impugnou. Não
houve violação ao contraditório.

O autor alegou que:
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Não há motivo para realizar outra perícia, porque a matéria foi suficientemente esclarecida no
laudo pericial (art. 480 do CPC/2015) e porque não foi comprovada nenhuma nulidade que
contaminasse a produção da prova.

O perito examinou o autor em 17/7/2019 (evento 11) e esclareceu que o autor esteve
incapacitado para o trabalho pelo período de três meses, a partir de  março/2015 (quesito 10).
Nessa data, o autor era segurado da Previdência Social (evento 4, OUT1). Assim, na data do
requerimento administrativo, em 9/3/2015, o autor estava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao auxílio-doença NB 31/609.813.345-3 desde o requerimento
administrativo,  em 9/3/2015.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. O perito estimou
a recuperação do autor no prazo de três meses, após março/2015.

A incapacidade do autor para o trabalho ficou comprovada até junho/2015. São admissíveis
como fonte de prova complementar os laudos de médico assistente que sejam contemporâneos
ao momento do requerimento do benefício e que revelem dados convergentes com o laudo
pericial. 

O laudo datado de 22/7/2015 informou lombociatalgia e discrepância nos membros inferiores,
dor refratária e informou que o autor referiu incapacidade para o trabalho, encaminhando
para perícia médica do INSS (evento 1, LAUDO6). O laudo datado de 13/8/2015 informou que
o autor estava "apto para o cargo pretendido" e informou que o autor se enquadra como
deficiente. O laudo datado de 17/11/2014 não atestou expressamente a incapacidade do autor
para o trabalho (evento 1, LAUDO6). 

O autor exibiu laudo datado de 15/8/2019 (evento 28, LAUDO2). Esse laudo não comprova a
incapacidade do autor para o trabalho desde junho/2015. Ademais, de acordo com o
Enunciado nº 84 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, “O momento processual da aferição
da incapacidade para fins de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da confecção do
laudo pericial, constituindo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a
juntada, após esse momento, de novos documentos ou a formulação de novas alegações que
digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão da mesma afecção ou de outra”.

Admito considerar que a incapacidade do autor para o trabalho ficou comprovada até
22/7/2015, com base no laudo do médico assistente (evento 1, LAUDO6).

O autor tem direito ao proventos do auxílio-doença NB 31/609.813.345-3 retroativos ao
período de 9/3/2015 a 22/7/2015. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não
ficou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar os proventos
do auxílio-doença NB 31/609.813.345-3 retroativos ao período de 9/3/2015 a 22/7/2015.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os valores deverão ser corrigidos com correção
monetária desde a data em que eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de
mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices
oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE
870947 (em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral. Em não sendo
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definido,até o trânsito em julgado, a modulação dos efeitos da decisão, ou sendo fixado
momento posterior ao da presente demanda, os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

O valor dos honorários periciais antecipados pelo autor deverá ser reembolsado mediante
RPV.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos.

Com efeito, não há elementos probatórios suficientes capazes de formar o
convencimento desta TR/ES no sentido que a parte autora encontra-se, de fato, inapta para o
trabalho em caráter total e definitivo. 

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados são
referentes ao período de março de 2015, coadunando com a perícia no sentido de demonstrar
a incapacidade temporária nessa época, não verificada atualmente. 

Não obstante, os laudos médicos mais recentes não são capazes de afirmar a
permanência do estado de inaptidão ao labor. O fato de a parte autora possuir doença ou
sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como
se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na
hipótese dos autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

O autor não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem
modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos
fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371903v21 e do código CRC bd9cee5c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5002208-42.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CEZAR AUGUSTO DA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido autoral condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença
NB 31/543.103.044-9 desde a cessação, em 16/05/2018, mantendo o pagamento do benefício
pelo menos até 11/06/2021.

Em suas razões recursais (Evento 46), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e
outras substâncias psicoativas com uso nocivo para a saúde, além de transtorno depressivo,
(ii) suas patologias incorrem em humor triste, perda do interesse e prazer nas atividades
cotidianas, perda do apetite, sensação de fadiga aumentada, dificuldade de concentração,
baixa autoestima e autoconfiança, desesperança, ideias de culpa e inutilidade e visões
pessimistas do futuro, (iii) em razão do seu quadro clínico, está definitivamente
impossibilitado de exercer quaisquer atividades laborativas e de gerenciar as rotinas de sua
própria vida civil, (iv) requer tratamento medicamentoso contínuo e acompanhamento médico
especializado, (v) a perita judicial confirmou a incapacidade para o trabalho, informando a
necessidade de internação em clínica psiquiátrica de reabilitação especializada em
dependência química, de regime fechado por período estimado de no mínimo um a dois anos,
(vi) em que pese a perita tenha determinado o encaminhamento para reabilitação, ele realiza o
tratamento devido há cerca de 11 anos, nunca obtendo melhora, (vii) devem ser analisadas as
suas condições sociais, (viii) resta plenamente reconhecida a incapacidade, bem como o
insucesso do tratamento medicamentoso, bem como o baixo grau de instrução e a extrema
dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, estando configurada a possibilidade de
concessão da aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões de Evento 54.

DATA DE NASCIMENTO: 20/02/1967 (atualmente com 52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: segurança.

DOENÇA(S): dependência química de múltiplas drogas.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 06/02/2019, alegando que, por ser portador de
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e outras
substâncias psicoativas com uso nocivo para a saúde, além de transtorno depressivo, estaria
total e definitivamente incapacitado para realizar aa atividade habitual de segurança. Requer o
restabelecimento do benefício por incapacidade desde 16/05/2018 e sua conversão em
aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 16/06/2007 a
01/12/2007, de 06/03/2008 a 30/03/2008 e de 30/03/2009 a 16/05/2018 (Evento 5).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença desde a
cessação, em 16/5/2018, com sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/543.103.044-9 desde 30/9/2009 (evento 2). A perícia
médica do INSS realizada em 16/5/2018 não constatou a persistência da incapacidade (evento
5, OUT1):

O INSS alegou que "o(s) requerimento(s) formulado(s) pela parte autora foi(ram)
corretamente indeferido(s). Pois bem, não há qualquer razão para afastar a conclusão
administrativa que concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos. Portanto, a
requerente não faz jus ao pedido do beneficio previdenciário em tela" (evento 5, CONT2).
Ocorre que o parecer administrativo não subordina a conclusão da perita nomeada pelo juízo.

A perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, confirmou dependência química de
múltiplas drogas (quesito 2, evento 23). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de segurança (quesitos 5-6).  Concluiu que há incapacidade temporária
para o trabalho (quesito 13).

O INSS não apresentou impugnação ao laudo pericial (evento 40).

O autor impugnou o laudo pericial (evento 39). Alegou que:
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A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade definitiva para a atividade habitual e
insuscetibilidade de reabilitação profissional. A perita não confirmou nenhum dos dois
requisitos.

A perita avaliou que a incapacidade para o trabalho é temporária. Considerou possível a
superação da incapacidade após um prazo de um a dois anos de internação em clínica
psiquiátrica de reabilitação especializada em dependência química, de regime fechado.

O fato de o autor estar recebendo auxílio-doença desde 30/9/2009 não autoriza presumir
desde logo que a doença seja incurável. Enquanto não forem esgotadas as alternativas
terapêuticas de cura da doença ou de controle dos sintomas incapacitantes, a incapacidade
para o trabalho não pode ser considerada definitiva.

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, o autor tem direito ao auxílio-
doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho.

A perita examinou o autor em 11/6/2019 (evento 13) e se eximiu de estimar a data do início da
incapacidade (quesito 12). A lacuna do laudo pericial pode ser suprida pelos laudos datados
de 12/11/2018 e 21/11/2018 (vento 1, LAUDO10). São admissíveis como fonte de prova
complementar os laudos de médico assistente que sejam contemporâneos ao momento do
cancelamento do benefício e que revelem dados convergentes com o laudo pericial. Presume-
se, assim, que na data do cancelamento do benefício, em 16/5/2018, o autor continuava
incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/543.103.044-9 desde a
cessação, em 16/5/2018.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. A perita estimou
a recuperação do autor no prazo de um a dois anos. Considerando que o autor encontra-se
incapacitado para o trabalho por motivo da mesma doença psiquiátrica há dez anos (desde
2009), bem como o fato de a perita ter sugerido regime de internação fechada, arbitro a DCB
em dois anos, contados a partir da data do exame pericial. 
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A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho
na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação, requerer a
prorrogação do benefício por telefone (Central 135), ou na Agência da Previdência Social
mantenedora ou pela Internet
(https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb). Se a parte autora não
apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício nos 15 dias que antecederem a
DCB, o INSS poderá cessar o benefício.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer
o auxílio-doença NB 31/543.103.044-9 desde a cessação, em 16/5/2018, mantendo o
pagamento do benefício pelo menos até 11/6/2021.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar em 30 dias o benefício previdenciário,
observados os seguintes parâmetros:

Segurado = CEZAR AUGUSTO DA COSTA

 

CPF = 94477493720

Restabelecer o auxílio-doença NB 31/543.103.044-9 desde a cessação, em 16/5/2018 

DCB = 11/6/2021

DIP = data da sentença

Arbitro multa de R$ 100,00 por dia útil civil (com ou sem expediente judiciário) com base no
art. 537 do CPC. A incidência da multa começa a partir do dia seguinte ao término do prazo
assinalado para cumprimento pela APSADJ.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

O valor dos honorários periciais antecipados pelo autor deverá ser reembolsado mediante
RPV.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos.
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Com efeito, não há elementos probatórios suficientes capazes de formar o
convencimento desta TR/ES no sentido que a parte autora encontra-se, de fato, inapta para o
trabalho em caráter total e definitivo.

A parte autora não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388647v12 e do código CRC 28d420d4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5001294-06.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WASHINGTON DE LIMA CARDOSO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 25), o autor alega, em síntese, que (i) o laudo
pericial, no qual a sentença baseou suas conclusões, contraria os demais laudos e exames
apresentados e (ii) não foram analisadas todas as enfermidades, como o quadro de edema dos
membros inferiores associado a edema periorbitário matutino, urina espumosa, além do
aumento de níveis pressóricos e presença de estrias violáceas nos flancos.

Contrarrazões do INSS (Evento 31).

DATA DE NASCIMENTO: 14/12/1990 (atualmente com 28 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: eletricista.

DOENÇA(S): síndrome nefrótica.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 22/10/2018, alegando que, por ser portador de
síndrome nefrótica e glomerulonefrite, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de eletricista. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 25/8/2017 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 19/3/2017 a
15/5/2017 e 25/6/2017 a 25/8/2017 (Evento 10, RSC1).

Registre-se que os documentos particulares apresentados com a inicial (Evento
1, EXMMED8 e Evento 1, LAUDO9) são contemporâneos ao período em que o autor
recebeu benefício por incapacidade, sendo insuficientes para comprovar a permanência do
estado incapacitante após a data de cessação do auxílio-doença em análise.
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A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 12/2/2019, concluiu
que o autor, embora fosse portador de síndrome nefrótica, não estava incapacitado para o
trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor relatou que permanece trabalhando, mas ficou
um período afastado, em decorrência de síndrome nefrótica diagnosticada em 2017, quando
iniciou com sintomas de edema generalizados, com hipertensão arterial associada, além de
proteinúria, com quadro controlado no momento, (ii) informou que está trabalhando no Mato
Grosso desde outubro de 2018 e que anteriormente estava ajudando no comércio da família,
(iii) ao exame físico, apresentou-se em bom estado geral e regular estado nutricional, sem
alterações no aparelho cardíaco ou pulmonar, (ii) foram avaliados laudos particulares
atestando afastamento por 10 dias por internação hospitalar (22/3/2017) e síndrome nefrótica
por provável doença de lesão mínima em tratamento (7/8/2017), (iii) conforme relato, a
patologia foi diagnosticada em 2017, (iv) não comprova incapacidade anterior, quando
afastado, mas sem receber benefício, pelos documentos médicos que possui, (v) não apresenta
incapacidade para suas atividades habituais de eletricista sênior, pois não há alterações
significativas ao exame físico atual e aos documentos médicos que possui, (vi) suas
patologias se mostram compensadas diante do tratamento já utilizado e não há impedimentos
e (vii) pode continuar em suas atividades, pois não há incapacidade.

Como se observa, a perícia judicial não constatou incapacidade atual do autor,
relatando apenas que sofreu de síndrome nefrótica, diagnosticada em 2017, sendo que,
atualmente, suas patologias se mostram compensadas diante do tratamento realizado em
momento prévio, sem sinais de inaptidão para exercer suas atividades como eletricista.

Pela análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que a parte autora
esteve internada em dois períodos distintos, o primeiro entre 13/3/2017 e 28/3/2017 (Evento
1, LAUDO9, p.1), em virtude de doença renal crônica em estágio I, e o segundo entre
13/6/2017 e 14/6/2017, para observação após a realização de procedimento de biópsia renal
(Evento 1, LAUDO9, p.3-4).

Nota-se que, contemporaneamente aos intervalos de inaptidão laboral,  o autor
esteve em gozo de auxílio-doença, que perdurou de 19/3/2017 a 15/5/2017 e 25/6/2017 a
25/8/2017 (Evento 10, RSC1). Por outro lado, no período posterior à cessação do benefício,
não existem novos documentos que permitam concluir pela continuidade do estado
incapacitante. 

No mais, o autor alega, em suas razões recursais, que o perito não teria
analisado todas as suas doenças, como o quadro de edema dos membros inferiores associado
a edema periorbitário matutino e a urina espumosa. Contudo, os problemas em questão
consubstanciam a própria sintomatologia da doença principal, referente ao distúrbio nefrótico,
não havendo indícios de que, por si, seriam capazes de acarretar a incapacidade laborativa.

Assim, considerando a inexistência de documentação posterior à DCB que
confirme a permanência da inaptidão laboral, bem como o fato de as supostas doenças não
analisadas no exame pericial integrarem o quadro sintomático da doença renal, não se
tratando, portanto, de moléstias individualizadas, deve ser mantida a sentença proferida.
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000387016v17 e do código CRC 0c0122d6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000031-02.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARISTELA DOS SANTOS LOPES MONTEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 31), a autora alega, em síntese, que  a perícia
judicial, acolhida pela sentença, contraria as demais provas, que demonstram a persistência e
o agravamento da incapacidade e que) houve cerceamento de defesa, pois não foram
esclarecidos todos os quesitos apresentados.

Contrarrazões do INSS (Evento 37).

DATA DE NASCIMENTO: 24/12/1972 (atualmente com 46 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: trabalhadora rural.

DOENÇA(S): lombalgia, transtornos de discos intervertebrais, espondilose e depressão
(informações da perícia).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 10/1/2019, alegando que, por ser portadora
de espondilose lombar e lombalgia, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar
a atividade habitual de  trabalhadora ural. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 5/10/2018 (DER).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) ressonância magnética da coluna lombar (Evento 1, EXMMED5, p.1), datada
em 20/4/2017, atestando que seria portadora de espondilose lombar incipiente, discreto
abaulamento discal difuso em L3-L4, indentando suavemente a face ventral do saco dural,
com abaulamento discal difuso em L4-L5, indentando a face ventral do saco dural e
determinando leve estenose foraminal bilateral; não há estenose do canal vertebral. 

(ii) laudo (Evento 14, LAUDO1), datado em 17/4/2019, atestando que seria
portadora de dor constante na coluna lombar; a ressonância magnética evidenciou
espondilose, abaulamento difuso e leve estenose foraminal.

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 23/4/2019, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de lombalgia, transtornos de discos intervertebrais,
espondilose e depressão, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora relatou que está afastada há mais de seis
meses devido a dor lombar, que se iniciou há dois anos, além de ser portadora de quadro
depressivo há seis meses, mas sem internação psiquiátrica prévia, (ii) refere restrição de
mobilidade, intolerância aos esforços físicos, cefaleia e mal-estar, (iii) ao exame físico,
apresentou-se lúcida e orientada, com dor à mobilização cervical, com ausência de limitação
funcional, com flexoextensão e lateralização preservados, com força grau V nos membros
inferiores e superiores, com dor à palpação lombar, sem contratura paravertebral, com
ausência de limitação funcional, com mínima redução da amplitude de flexão, com teste de
Lasègue negativo bilateralmente, com rotação preservada e marcha atípica, (iv) ao exame do
estado mental, apresentou-se com aparência adequada, atitude lamuriosa, atenção normovigil
e normotenaz, sem referências a perturbações perceptivas, com memória preservada,
orientada auto e alopsiquicamente, com consciência lúcida e vígil, com pensamento de
conteúdo lógico, sem ideação suicida, sem delírios paranoides, místicos e de grandeza, com
linguagem normálica, com inteligência clinicamente na média, humor triste, afeto modulado,
juízo crítico preservado e conduta sem retardo psicomotor, (v) foi analisado o exame de
ressonância magnética (20/4/2017), indicando espondilose incipiente e discreto abaulamento
discal de L4-L5 indentando a face ventral do saco dural, além de atestado médico (17/4/2019)
informando dor lombar sem tratamento e radiografia da coluna lombossacra (9/3/2019) sem
alterações, (vi) não apresenta incapacidade para suas atividades habituais de trabalhadora
rural, pois não existem alterações importantes ao exame físico e mental atual nem nos
documentos médicos apresentados, (vii) é portadora de lombalgia, transtornos de discos
intervertebrais, espondilose e depressão, (viii) possui patologias de causa
adquirida/desenvolvida, (ix) conforme relato, a dor lombar se iniciou há dois anos e o quadro
depressivo há seis meses, (x) usa medicações no momento e o quadro está compensado, sem
necessidade de outros tratamentos, (xi) não tem indicação de cirurgia, (xii) pode manter
acompanhamento e tratamento médico pelo SUS, se preciso, e (xiii) pode continuar em suas
atividades, pois não há incapacidade.

Como se observa, a perícia judicial, embora tenha identificado que a parte
autora é portadora de lombalgia, transtornos de discos intervertebrais, espondilose e
depressão, concluiu que não há incapacidade para a atividade rural habitualmente exercida. O
perito registrou apenas o relato de dor à mobilização cervical e à palpação lombar, além de
uma mínima redução da amplitude de flexão da coluna vertebral.
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Da mesma forma, os laudos particulares informam alterações pouco expressivas
na região da coluna lombar. A ressonância magnética elaborada em 20/4/2017 (Evento 1,
EXMMED5, p.1) atesta que há um discreto abaulamento discal e que a espondilose lombar é
incipiente, ou seja, ainda está em fase inicial. O laudo elaborado em 17/4/2019 (Evento 14,
LAUDO1), por sua vez, apenas relata a queixa de dor constante na coluna lombar e reitera as
informações contidas na ressonância.

Além disso, percebe-se que os documentos não indicam a inaptidão laboral, mas
apenas informam a existência de doenças ortopédicas, as quais ainda estão em fase inicial,
sem sinais de agudização que impliquem incapacidade. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Quanto ao requerimento de nova perícia, nota-se, pela leitura do parecer do
perito, que todas as questões de cunho médico pertinentes foram analisadas. Os próprios
laudos médicos apresentados não são capazes de gerar dúvida razoável sobre o quadro, tendo
em vista que apontam apenas doenças em fase inicial, sem atestar que haveria inaptidão para
o trabalho. Assim, mostra-se desnecessária a realização de uma nova avaliação.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000390592v20 e do código CRC 73c4805f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0039001-83.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA AGNER DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão do
benefício previdenciário de auxílio doença à parte autora, desde a DER, em 03/02/2017 (NB
617.396.428-0), até a data de sua reabilitação profissional.

Em suas razões recursais (Evento 116), a autora alega, em síntese, que (i) possui
incapacidade laborativa em caráter definitivo, insuscetível de reabilitação, (ii) exerce
habitualmente a atividade de costureira, (iii) em retificação ao laudo pericial, o expert
constatou incapacidade definitiva, (iv) posteriormente, em nova retificação, informou que a
autora pode trabalhar em atividade de nível fundamental e trabalhar sentada, como vigia,
telefonista e auxiliar administrativo, por exemplo, (v) com base nessa afirmação pericial e por
entender que a autora é relativamente nova, podendo ser reinserida no mercado de trabalho, a
sentença entendeu que não era devida a conversão do benefício em aposentadoria por
invalidez, (vi) as funções para as quais a perícia constatou capacidade laboral (vigia,
telefonista e auxiliar administrativo) são incompatíveis com as próprias limitações funcionais
verificadas no exame, (vii) as limitações incluem deambular por médias e longas distâncias,
ficar em pé por longos períodos, subir e descer escadas em demasia, trabalhar com a coluna
fletida, trabalhar agachada, trabalhar com os braços elevados e carregar peso superior a 5
quilos, (viii) as patologias são graves e a impedem, inclusive, de exercer atividade de ordem
administrativa, (ix) os laudos particulares informam a inaptidão para exercer atividades com
movimentos repetitivos e esforços físicos, inclusive movimentos leves, (x) um dos laudos
atesta que foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos, sem melhora, (xi) o perito
apresentou resposta padronizada para as atividades em que a autora poderia ser reabilitada e
(xii) possui idade avançada e trabalha com atividade repetitiva e que exige grande esforço.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 120).

DATA DE NASCIMENTO: 8/8/1969 (atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: costureira.

DOENÇA(S): doença cervical e lombar, de origem degenerativa, síndrome do túnel do carpo
bilateral, doença inflamatória nos ombros, síndrome do impacto e tendinite.

VOTO
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 19/12/2017, alegando que, por ser
portadora de síndrome do túnel do carpo, lesões no ombro, mononeuropatias dos membros
superiores, sinovite, tenossinovite e outros transtornos de discos intervertebrais, estaria total
e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de costureira. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 13/7/2017 (DER). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 17/2/2006 a 23/5/2006, 10/11/2006 a 9/10/2007, 13/3/2007 a
26/11/2007, 27/11/2007 a 20/12/2007, 30/5/2008 a 12/4/2009, 13/4/2009 a 31/5/2009,
21/10/2009 a 17/12/2009, 30/7/2010 a 18/11/2010, 29/12/2010 a 7/2/2011, 23/9/2011 a
22/6/2012, 2/10/2012 a 31/3/2013, 6/5/2013 a 6/12/2013, 18/10/2014 a 4/2/2015 e
19/12/2015 a 11/5/2016 (Evento 47, OUT26).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, OUT2, p.7), datado em 19/7/2017, atestando que não
apresenta condições de retornar ao trabalho, porque, durante suas atividades laborativas,
necessita realizar tarefas manuais, com movimentos repetitivos nos membros superiores
diariamente; apresenta dores progressivas no quadro diagnosticado, com dificuldades para
executar suas atividades normais, permanecer em postura adequada ou sentada por períodos;
seria portadora de síndrome do túnel do carpo direito e esquerdo, tendinopatia incipiente do
manguito bilateral, espondilodiscopatia lombar, doença de Quervain do punho direito e artrite
das mãos, causando dor e incapacidade funcional.

(ii) laudo (Evento 1, OUT2, p.8), datado em 11/7/2017, atestando que seria
portadora de tendinopatia incipiente do manguito bilateral.

(iii) laudo (Evento 1, OUT2, p.9), datado em 6/6/2017, atestando que seria
portadora de discreta artropatia degenerativa acromioclavicular, caracterizada por
espessamento cápsulo-sinovial e leve proliferação osteofitária marginal.

(iv) laudo (Evento 1, OUT2, p.12), datado em 23/5/2017, atestando histórico de
cirurgia nas mãos em decorrência de síndrome do túnel do carpo, com lesão do manguito
rotador no ombro esquerdo, com tenólise nas mãos e nos punhos, com doença de Quervain no
punho esquerdo; portadora de espondilodiscopatia lombar e artrite nas mãos; solicitação de
afastamento do trabalho por tempo indeterminado (parte legível).

(v) laudo (Evento 1, OUT3, p.1), datado em 31/1/2017, atestando que seria
portadora de lesão do manguito rotador.
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(vi) laudo (Evento 102, LAUDO2, p.1), datado em 14/3/2019, atestando
histórico de cirurgia nas mãos por síndrome do túnel do carpo e dedo em gatilho, com
neuropatia do nervo orbital e lesão do manguito rotador no ombro esquerdo, artrite e
tenossinovite nas mãos, além de espondilodiscoartrose lombar degenerativa, sugerindo-se
aposentadoria (parte legível).

(vii) laudo (Evento 102, LAUDO2, p.2), datado em 22/3/2019, atestando
queixas de dores na coluna lombar, com irradiação para o membro inferior esquerdo, com
ressonância magnética (21/6/2018) evidenciando discopatia degenerativa e protusões discais
difusas, com acometimento foraminal à esquerda, no nível de L4-L5 na coluna lombar;
persistência da dor refratária ao tratamento conservador medicamentoso e fisioterápico, com
sugestão de afastamento de atividades que exijam pegar peso e realizar movimentos de flexo-
extensão do tronco, uma vez que essas atividades acarretam pré-disposição às crises álgicas.

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, OUT3, p.6-17 e Evento 1,
OUT4) são contemporâneos ao período em que a autora recebeu o benefício por
incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à época do
pedido de auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 25), por sua vez, elaborada em 16/3/2018, por médico
especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu, inicialmente, que a autora é
portadora de doença cervical e lombar de origem degenerativa, síndrome do túnel do carpo
bilateral, doença inflamatória nos ombros, síndrome do impacto e tendinite, moléstias que a
incapacitam temporariamente para o trabalho.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixa de dor nas mãos, nos
ombros, na coluna lombar e na coluna cervical, (ii) é portadora de doença cervical e
lombar de origem degenerativa, síndrome do túnel do carpo bilateral, doença inflamatória nos
ombros, síndrome do impacto e tendinite, (iii) ao exame da coluna lombar, entrou
deambulando sem claudicação, subindo e descendo da maca sem auxílio, com ausência de
cicatrizes, sem desnivelamento de escápulas ou inclinação pélvica, com ausência de
contratura muscular paravertebral na coluna lombar, apresentando musculatura trófica sem
sinais de desuso, com arco de movimento da coluna lombar livre, com referência de dor à
extensão, flexão, inclinação lateral e rotação, com membros inferiores tróficos e simétricos,
sem sinais de desuso, com força muscular grau 5 (vence a gravidade e a resistência) em
ambos os membros inferiores, com reflexos patelar e aquileu presentes, normais e simétricos
bilateralmente, com sensibilidade dos membros inferiores dentro da normalidade e teste de
Lasègue negativo, (iv) ao exame da coluna cervical, não apresentou desnivelamento de
escápulas ou inclinação pélvica, com ausência de contratura muscular
paravertebral, musculatura trófica sem sinais de desuso, arco de movimento da coluna
cervical livre, com referência de dor à extensão, flexão, inclinação lateral e rotação, com
membros superiores tróficos e simétricos, sem sinais de desuso, com força muscular grau 5
(vence a gravidade e resistência) em ambos membros superiores, com reflexos bicipital,
tricipital e estilo-radial presentes, normais e simétricos bilateralmente, com sensibilidade de
membros superiores dentro da normalidade e teste de Spurling negativo, (v) ao exame do
ombro, apresentou lado dominante direito, ombros nivelados, trofismo muscular simétrico,
sem hipotrofia em trapézio, deltóide e rombóides, aumento de volume ou deformidades, com
presença de cicatrizes no ombro esquerdo sugerindo artroscopia prévia, com palpação
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dolorosa na articulação acrômio-clavicular e indolor nas demais estruturas do ombro, com
testes de Neer, Hawkins e Yokum positivos, com testes de Jobe, Gerber, Patte e Speed
negativos, com mobilidade de ombros de 70º (de 90º) na abdução, 120º (de 180) na elevação
ativa e 180º na elevação passiva, 60º (de 75º) na adução, 120º (de 180) na flexão ativa e 180º
na flexão passiva, 50º (de 60º) na extensão e 40º (de 75º) na rotação externa, (vi) ao exame
das mãos, apresentou membros superiores sem hipotrofia das regiões tenar e hipotenar ou
sinais de desuso, sem deformidades ou edema, com presença de cicatrizes nas mãos,
sugestivas de descompressão do túnel do carpo, com perfusão distal mantida, sem dor
à palpação de estruturas ósseas do punho e da mão, com movimentação de punho, mão e
dedos ativa e passiva preservada, com referência de dor no punho durante a movimentação,
sem alterações de sensibilidade nos territórios dos nervos radial, mediano e ulnar na mão,
com força muscular grau 5 (força muscular normal), com Sinal de Tinel1 positivo para nervo
mediano ao nível dos punhos, com testes de Phalen e Durkan positivos bilateralmente e
com testes de Froment e Finkenstein negativos, (vii) não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de costureira, pois apresenta doença degenerativa de colunas cervical e
lombar, sem comprometimento radicular e dor à demanda mecânica e sem sinais de
agudização, (viii) apresenta, ainda, tendinite de ombros e síndrome do túnel do carpo
bilateral, com dor a demanda mecânica, (ix) deve evitar deambular por médias e longas
distâncias, ficar em pé por longos períodos, subir e descer escadas em demasia, trabalhar com
a coluna fletida, trabalhar agachada, trabalhar com os braços elevados e carregar peso
superior a 5 quilos, (x) pode trabalhar sentada de acordo com a resposta ao tratamento, (xi) a
demanda mecânica pode agravar o quadro álgico, caso continue exercendo a atividade
habitual, (xii) há incapacidade para o trabalho desde 21/1/2010, com base na data do exame
complementar mais antigo apresentado, (xiii) a incapacidade é temporária, (xiv) como
métodos terapêuticos para a recuperação da capacidade laborativa, a autora poderia
realizar fisioterapia para reabilitação, repouso funcional, correção postural, reabilitação
articular com ganho de força muscular, uso de imobilizadores noturnos em punhos, uso de
analgésicos, anti-inflamatórios e antineuríticos e (xv) o prazo de recuperação é de até 6 meses
após o início do tratamento efetivo, podendo ser necessário o tratamento cirúrgico, de acordo
com a evolução.

Posteriormente, o perito retificou as respostas aos quesitos 12 e 14 do laudo
pericial, para atestar que a incapacidade, na verdade, possui caráter definitivo e não apenas
temporário (Evento 74). Além disso, o expert complementou o quesito 15 da avaliação,
informando que há possibilidade de reabilitação da parte autora, podendo exercer atividades
de nível fundamental e trabalhar sentada, nas funções de vigia, telefonista, auxiliar
administrativo, por exemplo (Evento 94).

Como se observa, a perícia judicial concluiu que a parte autora, embora seja
portadora de doença cervical e lombar de origem degenerativa, síndrome do túnel do carpo
bilateral, doença inflamatória nos ombros, síndrome do impacto e tendinite, possui condições
para participar do processo de reabilitação profissional oferecido pela autarquia
previdenciária.

O perito indica que existem limitações para deambular por médias e longas
distâncias, ficar em pé por longos períodos, subir e descer escadas em demasia, trabalhar
com a coluna fletida, trabalhar agachada, trabalhar com os braços elevados e carregar peso
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superior a 5 quilos. No entanto, atesta a aptidão laboral para trabalhar sentada, nas funções de
vigia, telefonista e auxiliar administrativo, por exemplo.

A parte autora, em seu recurso, alega que as atividades sugeridas são
incompatíveis com suas limitações funcionais e que, por isso, faria jus à aposentadoria por
invalidez e não apenas ao encaminhamento para a reabilitação profissional. 

No entanto, ressalta-se que a autora será encaminhada a um processo de
elegibilidade, para que seja capacitada em uma atividade adequada às suas restrições de
caráter ortopédico. A atividade escolhida não estará, necessariamente, dentre aquelas
sugeridas pelo perito e, ainda que uma delas seja considerada, será observada a
compatibilidade entre a nova função e suas moléstias.

Por fim, observa-se que, embora um dos laudos particulares (Evento 1, OUT2,
p.7), datado em 19/7/2017, indique a dificuldade da autora para permanecer sentada, as
conclusões periciais devem prevalecer no caso dos autos, sobretudo por tratar-se de
documento isolado, uma vez que os demais laudos tratam principalmente da impossibilidade
de carregar pesos e realizar movimentos de flexo-extensão do tronco, mas não da restrição
para trabalhar sentada.

Assim, havendo a possibilidade de reabilitação profissional, especialmente ao
considerar que a autora ainda não possui idade avançada (51 anos) e que conta com ensino
médio incompleto, deve ser mantida a sentença proferida por seus próprios fundamentos e
pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372950v36 e do código CRC 69b9ca63.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0004366-42.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDIMAR NARDI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral determinando o pagamento de auxílio-doença
desde 9/12/2014.

Em suas razões recursais (Evento 50), alega, em síntese, que (i) na petição
inicial, o autor apresentou, como causa de pedir do benefício de auxílio-acidente, sequela
definitiva na perna esquerda relativa a acidente ocorrido em 2014,  que acarreta limitações
para o trabalho de cobrador, (ii) a parte autora recebeu a benesse previdenciária de auxílio-
doença até 08/12/2014, em virtude da lesão no membro inferior esquerdo, (iii) na perícia
judicial, foi constatado que a lesão que motivou a concessão do auxílio-doença em 2014 foi
totalmente superada, não deixando sequelas, (iv) na sentença, foi concedido o auxílio-
acidente em virtude de acidente sofrido em 1980 que ocasionou limitações para o trabalho de
copeiro que o autor exercia na época, (v) a sentença foi omissa em relação ao fato de que o
acidente de agosto de 1980 não constava como causa de pedir, bem como não foi objeto de
instrução probatória, (vi) não foram apresentadas provas referentes ao acidente de 1980,
tampouco foi realizada perícia judicial a respeito, (vii) não há causa de pedir, pedido,
produção de prova pericial com respeito ao contraditório e ampla defesa em relação a
deformidade no pé direito e o bloqueio no arco de movimento do pé direito bem como não há
pedido de auxílio-acidente em relação à atividade habitual do autor de copeiro na década de
1980, em ofensa ao princípio da correlação ou congruência o que caracteriza em julgamento
extra petita, (viii) com a contestação, a lide se estabiliza, não sendo possível a inovação a
essa altura da marcha processual, (ix)  pelo princípio da vedação às decisões surpresa, o juiz
deveria ter sinalizado às partes que desejava julgar o ponto relativo ao acidente ocorrido em
1980, abrindo a possibilidade de contraditório e ampla defesa de modo específico sobre ele,
(x) não foram considerados os requisitos da qualidade de segurado e carência para a
concessão de benefício referente à 1980 e (xi) trata-se de julgamento extra petita.

Contrarrazões de Evento 54.

DATA DE NASCIMENTO: 21/11/1960 (atualmente com 58 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cobrador.

DOENÇA(S): lombalgia e sequela neurológica sensitivo-motora nos membros inferiores.

VOTO
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O benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao
segurado que, em virtude de acidente de qualquer natureza, tenha sua capacidade para o labor
habitual reduzida de forma permanente, após consolidação das lesões, a teor do art. 86 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 22/02/2018, alegando que, por possuir sérias
lesões restritivas no seu membro inferior esquerdo, decorrente de acidente no qual sofreu
queda da própria altura, estaria com limitações para realizar a atividade habitual de cobrador.
Requer a concessão do benefício de auxílio-acidente desde 08/12/2014. Consta, nos autos,
que recebeu auxílio-doença por acidente do trabalho no período de 26/07/2013 a 05/11/2013 e
auxílio-doença no período de 20/08/2014 a 08/12/2014 (Evento 22).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Atestado médico, datado em 05/08/2014, informando a necessidade de
afastamento do trabalho por 15 dias em razão de contusão de artelho sem lesão da unha.

(ii) Laudo médico, datado em 19/08/2014, atestando que é portador de entorse
do antepé e tornozelo esquerdos, estando impossibilitado de retornar ao trabalho.

(iii) Laudo médico, datado em 17/08/2015, atestando que foi vítima de lesão de
medula espinal por projétil de arma de fogo em agosto de 1980, e que apresenta quadro motor
de paraparesia crural espástica sensitivo-motora, assimétrica e de predomínio à direita, além
de apresentar bexiga neurogênica, sendo portador de incapacidade estável e definitiva.

A perícia judicial (Evento 11), por sua vez, elaborada em 04/05/2018, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor é portador de
SEQUELA NEUROLÓGICA SENSITIVO-MOTORA NOS MEMBROS
INFERIORES, com deformidade limitações no membro inferior direito.

Destacou o perito que (i) o autor é portador de LOMBALGIA E DE SEQUELA
NEUROLÓGICA SENSITIVO-MOTORA NOS MEMBROS INFERIORES,
DECORRENTE DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR POR PROJÉTIL DE ARMA DE
FOGO, ocorrido na sua juventude, (ii) o paciente se apresenta, ao exame médico, sem
limitações funcionais para o segmento lombar da coluna vertebral, com manobras irritativas
do nervo ciático negativas,  e com arco de movimento do tronco, dos quadris, dos joelhos e
do tornozelo e pé esquerdo preservados, (iii) o autor apresenta arco de movimento do
tornozelo e pé direito bloqueado devido à rigidez por desuso, (iv) há deformidade no pé
direito do periciado, do tipo equino-cavo rígido sequelar, com ausência de edemas ou
derrames articulares nos segmentos avaliados, havendo hipotrofia em grau moderado da coxa
e perna direita, bem como perda parcial de propriocepção global do membro inferior direito,
(v) o examinado demonstra paresia motora em grau moderado para flexão do joelho direito,
força motora incapaz de ser avaliada nos movimentos do tornozelo e pé direito em
decorrência do bloqueio articular e hipoestesia difusa em todo membro inferior esquerdo, (vi)
o paciente senta, deita e levanta sem dificuldades ou apoios, mas apresenta marcha
claudicante, com báscula da bacia e sinal de Trendelemburg à direita, no entanto, sem
necessidade do auxílio de tutores ou adaptações, (vii) o autor se apresenta oligossintomático e
em condições de exercer sua atividade habitual, (viii) o paciente não corre risco de
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agravamento de suas condições com o trabalho, por se tratar de quadro sequelar irreversível
estabilizado, no caso da sequela neurológica, e de patologia clinicamente compensada,
estabilizada e de baixa morbidade, no caso da lombalgia,  e (ix) a perícia foi baseada na
história clínica, no exame físico e nos laudos médicos complementares apresentados.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

O laudo pericial é claro ao demonstrar que não há limitações no membro
inferior esquerdo do autor, que mantém força e arco de movimento preservados. Logo,
percebe-se que o acidente ocorrido no ano de 2014, que ensejou o benefício de auxílio-
doença nº 6074209751, não ocasionou qualquer restrição para o labor habitual do autor.

No entanto, observa-se que, em momento anterior, especificamente em agosto
de 1980, a parte autora foi vítima de projétil de arma de fogo, evento que acarretou em
sequelas neurológicas definitivas no membro inferior direito, que, após consolidadas,
ocasionaram restrição laborativa para a atividade de copeiro, exercida à época.

Em virtude das sequelas observadas, a sentença determinou que:

"[...] o perito constatou que o “arco de movimento do tornozelo e pé DIR. apresenta-se
bloqueado devido à rigidez por desuso (decorrente do déficit motor), apresenta deformidade
no pé DIR. do tipo Equino-cavo rígido sequelar (...), perda parcial de propriocepção global do
membro inferior DIR.” (quesito 4).

A deformidade no pé direito e o bloqueio no arco de movimento do pé direito caracterizam
uma sequela que, se não impede o autor de trabalhar, presumivelmente lhe reduz a capacidade
laboral. Na época do acidente, em agosto de 1980 (fl. 38), a atividade habitual do autor era a
de copeiro (fl. 20). O vínculo de emprego no período de 01/03/1979 a 31/03/1980, anotado na
CTPS (fl. 20), está cadastrado no CNIS (fl. 60). Mesmo ao leigo é possível depreender com
convicção que a deficiência física relatada prejudica o desempenho da atividade habitual
então exercida pelo autor, porque deixa a marcha instável (fl. 38). 

Portanto, ficou provada a redução da capacidade laboral para a atividade habitual exercida
na época do acidente. 

O autor tem direito ao auxílio-acidente desde a data de cessação do último auxílio-doença, NB
31/607.420.975-1, ou seja, a partir de 9/12/2014."

Todavia, o acidente que ensejaria o benefício de auxílio-acidente pleiteado
ocorreu em 1980, época na qual não havia previsão legal do benefício previdenciário para
acidentes de qualquer natureza, o qual foi instituído posteriormente, pela Lei nº 8.213/1991.

Desse modo, não faz jus o autor ao benefício de auxílio-acidente.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a improcedência do pedido autoral. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002988-13.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROGERIO TAYLOR NUNES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 37) que
julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez. Em suas razões recursais (Evento 42), a autarquia alega, em síntese, (i) que a lei
não prevê a obrigação do INSS realizar outra perícia administrativa antes da cessação do
benefício, eis que o ônus de requerer a sua prorrogação é exclusivo do segurado; (ii) que o
agendamento de nova perícia para fins de prorrogação do benefício pode ser requerido no
prazo compreendido nos quinze dias que antecedem a data da cessação do benefício (DCB)
prevista e, qualquer que seja a data do agendamento da perícia, o benefício não será cessado
ou suspenso até a realização do ato médico; e (iii) que a questão da fixação da DCB encontra-
se pacificada no âmbito da Turma Nacional de Uniformização ao julgar o tema 164, tendo o
INSS requerido a fixação da DCB expressamente, na forma da lei previdenciária, a fim de
que não seja obrigado a efetuar nova perícia administrativa antes da cessação do benefício, no
caso de o segurado não efetuar pedido de prorrogação.

Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 05/10/1962 (57 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: porteiro.

DOENÇAS: bursite dos ombros.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 23/11/2018 alegando que estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual, tendo requerido a
concessão de benefício por incapacidade.
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A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 23/01/2019, concluiu
que o autor padece de bursite dos ombros, moléstia que o incapacita total e temporariamente
para o trabalho habitual desde 2017 (DII), sendo necessário ao menos 2 meses para
tratamento e recuperação de sua capacidade laborativa.

Ainda, no documento de Evento 27, prestou os esclarecimentos requeridos pelo
Juízo.

À análise. Com efeito, note-se que não há nos autos elementos hábeis a infirmar
as informações prestadas pelo perito, que respondeu aos quesitos formulados de forma clara,
precisa e coerente.

A sentença recorrida deferiu o restabelecimento do benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora (NB 6196340100), desde a cessação indevida com DIP na data
de sua prolação, e determinando que a referida benesse somente pode ser cessada “após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento
do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação”.

Contudo, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina, in
terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou a seguinte
tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, a expert estimou prazo de, no mínimo, 2 (dois) meses para a recuperação
da plena capacidade laborativa. Dito isso, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a
estimativa pericial, a princípio, deve-se limitar a concessão do benefício em 2 (dois)
meses a contar da data da perícia (23/01/2019).
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Ressalve-se, porém, que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, a
data de recuperação estimada no laudo pericial já restará superada, uma vez que contada a
partir do exame pericial. Dessa forma, a fim de resguardar o direito do autor de requerer a
prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado
n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo
se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser
estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado
realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste Acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra
prejuízo.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe provimento para
fixar DCB em 45 dias a partir deste Acórdão, devendo a parte autora requerer sua
prorrogação administrativamente conforme disposto na Lei de Benefícios. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000409604v11 e do código CRC 9ab18116.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000107-29.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LEONARDO BUEQUE DE OLIVEIRA (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 40), o réu alega, em síntese, que (i) o
benefício pleiteado pela parte autora, em 15/05/2015, foi indeferido por falta do período de
carência, (ii)  consta nos autos uma “requisição de exames” datada de 13/10/1997, indicado
que o autor possuía a doença anteriormente a sua filiação à previdência, (iii) em exame
realizado em 26/05/2015 consta que o autor informa ser acometido da doença desde os cinco
anos de idade, realizando tratamentos, (iv) o MPF emitiu parecer manifestando-se pela
improcedência do pedido autoral, com a alegação de que a doença é preexistente à filiação do
segurado ao regime de previdência, (v) a condenação foi baseada em único vínculo do autor,
de 01/07/2007 a 31/07/2007, registrado no CNIS com o indicador PREM-EXT.

DATA DE NASCIMENTO: 01/12/1982 (atualmente com 36 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: motociclista de entregas rápidas.

DOENÇA: esquizofrenia e retardo mental leve.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 15/01/2019 alegando que, por ser portador de
esquizofrenia paranoide, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de autônomo. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 15/05/2015.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 23/01/2014, com encaminhamento para consulta
psiquiátrica, devido ao uso de medicação que necessita de controle por acarretar efeitos
colaterais graves.
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(ii) Laudo médico, datado em 31/03/2008, atestando que possui quadro
psicótico crônico.

(iii) Laudo médico, datado em 13/10/1997, atestando que sofre de crises com
perda de consciência.

(iv) Laudo médico, sem data, atestando que possui histórico de distúrbios do
comportamento, de início na infância, com episódios convulsivos, déficit de aprendizado,
ansiedade, tendência ao isolamento e episódios de agressividade.

A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 13/03/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor é portador de retardo
mental leve, esquizofrenia hebefrênica e esquizofrenia paranoide, estando total e
definitivamente incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o autor informa realizar acompanhamento psiquiátrico
e tratamento medicamentoso desde os cinco anos de idade, é portador de esquizofrenia e
ansiedade, tendo alucinações auditivas e visuais, (ii) o periciando apresenta alterações
importantes perante os exames físico e mental, bem como relatam os documentos médicos,
(iii) o examinado é portador de retardo mental leve, além de esquizofrenia hebefrênica e
paranoide, (iv) o paciente possui incapacidade total e definitiva, (v) determina a data de início
da incapacidade em 31/03/2008, (vi) o autor necessita do auxílio de terceiro para o exercício
de atividades cotidianas, e requer atenção ou vigilância permanente de outra pessoa.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte ré apresentou
a petição (Evento 22) aduzindo que à data de início da incapacidade, fixada na perícia em
31/03/2008, o autor não era segurado da Previdência Social.

O MPF emitiu parecer (Evento 30) contrário à procedência da ação, coadunando
com as alegações do INSS no sentido de que a incapacidade laborativa do autor é referente a
momento anterior à sua filiação ao RGPS.

Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 10), tem-se que o autor efetuou
seu primeiro recolhimento no RGPS, na categoria de contribuinte individual, em 01/07/2007.

Ressalta-se que, na perícia judicial o autor relata que é acometido da doença
desde os seus 5 anos de idade, realizando tratamento desde então. Não obstante, há laudo
médico, datado em 13/10/1997, atestando que sofre de crises com perda de consciência.

Desse modo, resta comprovado que a incapacidade laborativa do autor advém
de momento anterior à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social, não preenchendo
o requisito da qualidade de segurado, necessário à concessão do benefício pleiteado.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
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AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015), sendo essa a hipótese dos autos.

Portanto, não faz jus o autor a concessão do benefício por incapacidade.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe provimento para
rejeitar o pedido autoral. Revogo a tutela concedida. Quanto à devolução das parcelas pagas a
título de tutela provisória de urgência posteriormente revogada, não obstante a revogação da
Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou
o entendimento de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em
decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu
caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da
Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada em demanda previdenciária são irrepetíveis. Sem condenação em
custas e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000365707v37 e do código CRC 6235a17c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5001109-62.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO SERGIO ZANOTTI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do auxílio-doença desde
16/3/2018 e, ainda, a análise, pelo órgão previdenciário, da elegibilidade do autor
à reabilitação profissional no seguintes termos: "analisando a elegibilidade da parte autora 
à reabilitação profissional, sem olvidar que, nos termos desta sentença, o(a) segurado(a) tem
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação – por prévia
perícia médica, sob regular processo administrativo ou judicial – de modificação
superveniente das circunstâncias fáticas que ensejaram o reconhecimento do direito, nesta
ação".

Em suas razões recursais (Evento 41), alega, em síntese, que (i) a
sentença determinou a reabilitação profissional com base apenas no caráter permanente para
a atividade habitual, porém outros importantes fatores seriam necessários para a correta
aferição do grau de elegibilidade deste procedimento, (ii) a TNU, através do PEDILEF
0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (Tema 177) no sentido de que não é possível o
Poder Judiciário  determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o início
do processo, através da perícia de elegibilidade, (iii) esses critérios de elegibilidade são
elementos de apoio à decisão médico-pericial e, dessa forma, não devem ser considerados
isoladamente sem análise de outros fatores que favoreçam ou desfavoreçam tal
encaminhamento, (iv) deve ser cessado o auxílio-doença independentemente da submissão do
segurado a processo de reabilitação profissional, caso a autarquia constate que houve a
recuperação de capacidade laborativa para a mesma função antes exercida, (v) a decisão
recorrida inverte a sistemática implantada pela Lei 13.457/2017, oriunda da conversão da
Medida Provisória nº 767/2017, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de DCB e atribui
ao segurado a iniciativa de solicitar a prorrogação do benefício com data prevista de cessação,
(vi)  não mais subsiste a polêmica alta programada, porquanto o Decreto nº 8.691, de 14 de
março de 2016, preocupou-se em alterar o texto do Decreto nº 3.048/1999, como se vê das
redações comparadas, de modo que sempre que requerido o segurado será submetido a nova
perícia antes da cessação do benefício, e (vii) a sentença deve ser reformada para afastar a
exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do
benefício, possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade pela INSS e a
cessação administrativa em caso de o órgão previdenciário constatar que não há patologia
incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa para sua atividade
habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo de reabilitação profissional.

Contrarrazões de Evento 47.
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VOTO

Quanto à fixação da DCB, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de
Benefícios) determina, in terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de
reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para
a duração do benefício". Nos termos do § 9°,  "na ausência de fixação do prazo de que trata
o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data
de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua
prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta
Lei". 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

No caso, o perito judicial afirmou que o autor, em razão de cegueira de um olho,
estaria total e permanentemente incapacitado para o exercício da atividade habitual
(pedreiro); afirmou também que, não obstante, ele poderia exercer atividades administrativas
de portaria, almoxarifado, apoio operacional, dentre outras atividades que não exijam trabalho
em altura. 

Com base em tais conclusões, a sentença determinou o restabelecimento do
auxílio-doença desde da cessação indevida e ainda a análise, pela autarquia, da elegibilidade
da parte autora à reabilitação profissional, ressalvada a possibilidade de constatação, por
perícia, de modificação superveniente das circunstâncias fáticas que ensejaram o
reconhecimento do direito: 

(...)

O INSS fez cessar, em 16/03/2018, o benefício por incapacidade que concedera à parte autora,
sob NB 31/620.765.489-0, por considerá-la apto(a) para o trabalho.
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Contudo, de acordo com as conclusões da perícia médica realizada por determinação deste
Juízo, a parte autora ainda padecia de incapacidade laboral no dia seguinte àquele em que
cessado, administrativamente, o benefício.

Intimado a manifestar-se sobre as conclusões trazidas pelo perito do Juízo, o INSS não as
impugnou.

No ponto, consigno que a invocação de argumentos genéricos – a exemplo daqueles que se
limitam objurgar, como se fossem equivocadas, as conclusões do perito do Juízo, tecendo
considerações abstratas sobre a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo,
sem que se aponte, de modo específico, qualquer vício apto a inquinar a validade das
conclusões do experto designado pelo Juiz – equivale à não-impugnação.

Nessa ordem de idéias, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões veiculadas pelo
laudo do perito do Juízo (Código de Processo Civil, art. 479), valho-me delas, eis que,
forjadas à luz do contraditório, não foram especificadamente impugnadas pela autarquia ré,
neste específico caso concreto.

Assim, pois, convencendo-me de que a parte autora subsistia incapaz para o labor mesmo
depois de cessada a fruição da utilidade previdenciária, hei de acolher a pretensão de que a
autarquia ré seja compelida a restabelecer o benefício.

Tratando-se, contudo, de incapacidade temporária ou, se permanente, suscetível de
reabilitação (parcial, portanto), o benefício devido será, desde que cumpridos os demais
requisitos, o auxílio-doença, e não a aposentadoria por invalidez.

Como o perito do Juízo deixou certo que a incapacidade ainda existiu no dia seguinte à
cessação da utilidade previdenciária, o autor faz jus ao restabelecimento do benefício desde
então, não havendo, ademais, dúvidas de que nessa data os demais pressupostos (qualidade de
segurado e carência) estavam preenchidos.

Tratando-se de incapacidade permanente, mas, parcial, suscetível de reabilitação, não se
mostra viável fixar a DCB.

DISPOSITIVO

Do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o
processo com resolução de mérito, ACOLHO O PEDIDO de condenação do INSS nas
obrigações de:

1. reativar, em favor da parte autora, o benefício de auxílio-doença (NB 31/620.765.489-0),
pagando-o desde o dia seguinte a 16/03/2018, quando foi indevidamente cessado, e analisando
a elegibilidade da parte autora  à reabilitação profissional, sem olvidar que, nos termos desta
sentença, o(a) segurado(a) tem incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade
de constatação – por prévia perícia médica, sob regular processo administrativo ou judicial –
de modificação superveniente das circunstâncias fáticas que ensejaram o reconhecimento do
direito, nesta ação;

(...)

Como se observa, não é caso de fixação de DCB, pois se trata de incapacidade
total e permanente para a atividade habitual. Também não há que se falar em recuperação do
estado clínico, pois se trata de cegueira, não necessitando de conhecimento de medicina para
chegar a essa conclusão.
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Não obstante, a respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Ocorre que o dispositivo da sentença determina exatamente o que dispõe a tese
fixada, pela TNU, no Tema 177, não havendo, inclusive, interesse de agir no sentido de
aplicar tal entendimento ao caso em exame. 

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000404474v16 e do código CRC 60ac9f2f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5001080-15.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ CARLOS ZACARIAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 27, RecIno2), o autor alega, em síntese, que
(i) a sentença deve ser reformada porque contraria as provas que dão conta da existência de
incapacidade quando ainda possuía qualidade de segurado, sendo que o pedido de prova de
desemprego involuntário que nem sequer foi apreciado, (ii) comprovado que a incapacidade
existe desde quando ainda mantinha a qualidade de segurado, deve ser reformada a sentença
para julgar procedente o pedido inicial, e (iii) na hipótese de ter de provar desemprego
involuntário, deve ser anulada a sentença, deferindo-se pedido Evento 17, para que possa ser
produzida prova neste sentido. 

Contrarrazões do INSS (Evento 33, CONTRAZ1).  

DATA DE NASCIMENTO: 8/12/1967 (atualmente com 51 anos). 

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante de caminhão (conforme a perícia judicial). 

DOENÇA: sequela de traumatismo cranioencefálico, etilismo crônico com depressão e
epilepsia (conforme a perícia judicial).  

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 2/10/2018, alegando que, por ser portador
 de  DEPRESSÃO, LESÕES EM VEIAS JUGULAR INTERNA ESQUERDA E DUCTO
TORÁCICO, CERVICOTOMIA ESQUERDA E ESTERNOTOMIA, ETILISMO CRÔNICO
E OUTRAS DOENÇAS, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de ajudante de caminhão. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
22/8/2017 (DER) Consta, nos autos,  que o autor  nunca  recebeu o benefício de  auxílio-
doença. 
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Com a inicial, o autor apresentou  documentos médicos expedidos plelo
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, datados a partir de 25/6/2017, conforme
observações a seguir:

(i)  em 25/6/2017, deu entrada no hospital para cirurgia vascular de urgência,
em razão de ferimento perfurante cervical esquerdo com sangramento venoso (tentativa de
suicídio), no momento estável hemodinamicamente, sangramento venoso recorrentes, sem
hematoma significativo, com intoxicação etílica;

(ii) em 25/6/2017, ele foi submetido à exploração cervical por ferimento
perfurante em região cervical esquerda, sendo que a exploração cirúrgica exigiu cervicotomia
esquerda e esternotomia, observadas e controladas as lesões em veia jugular interna esquerda
e ducto torácico, realizada drenagem de tórax esquerdo por abertura inadvertida da pleura e
coleção de grande quantidade de secreção hemática nessa topografia no intraoperatório,
apresentando dormência no braço esquerdo, difuldade na fala;

(iii) ele esteve internado para tratamento cirúrgico de lesões vasculares
traumáticas da região cervical, sendo que, no momento da alta, em 10/7/2017, se encontrava
em bom estado geral, deambulando sem auxílio, porém com ferida cervical lateral esquerda e
mediana em tórax sem sinais flogísticos, com abdome flácido, indolor à palpação superficial
e profunda, sem sinais de irritação peritoneal.

O autor apresentou, também, após o ajuizamento da ação, o laudo
médico, datado em 17/10/2018, informando etilismo crônico com relatos de crises
convulsivas, delírios, alucinações, desorientação, amnésia, habilidade emocional, insônia e
pensamento de autoextermínio, quadro compatível com depressão alcoólica.   

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 17/1/2019,
concluiu que o autor, embora fosse portador de sequela de traumatismo cranioencefálico
e etilismo crônico com depressão e epilepsia, estaria incapacitado  para qualquer atividade
laborativa, de forma temporária.

Destacou o perito que (i) o autor se queixou de sequelas como perda de fala,
epilepsia, com crises, e etilismo crônico, (ii) ao exame físico, ele apresentou-se em bom
estado geral e bom nutricional, teste de Romberg negativo, sem nistagmo, pupilas
isofotorreagentes, reflexos preservados, força grau V em membro superior direito e grau V
em membro superior esquerdo, marcha atípica, (iii) ao exame do estado mental, apresentou-se
com memória preservada, orientado auto e alopsiquicamente, consciência lúcida, pensamento
com conteúdo lógico, sem ideação suicida, juízo crítico preservado, sem retardo
psicomotor, referindo-se à existência de pertubações perceptivas, (iv) o autor
apresentou alterações ao exame físico/mental atual e documentos médicos e não tem
condições de retornar ao trabalho por enquanto, (v) ele deverá manter-se afastado do trabalho
para reavaliação, tratamento e acompanhamento com médico assistente, e (vi)  é necessário
o afastamento temporário do mercado de trabalho pelo período de 90 dias para tratamento e
posterior reavaliação (medicações e psicoterapia), sendo a data de início da incapacidade
comprovada em outubro de 2018 (conforme avaliação atual e documentos médicos
apresentados).
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Como se observa, a perícia judicial, atestou que o autor, ao exame físico/mental,
apresentou alterações que o incapacitaria, no momento, para exercer a atividade profissional
habitual, sugerindo o prazo de 90 dias para tratamento com medicações e psicoterapia e
posterior avaliação. 

Pelos documentos acostados aos autos, o autor, em 25/6/2017, deu entrada no
hospital para cirurgia vascular de urgência, em razão de ferimento perfurante cervical
esquerdo com sangramento venoso (tentativa de suicídio), com alta hospitalar
em 10/7/2017. O documento datado, nessa data, por sua vez, embora ateste bom estado geral,
destacou a existência ainda de ferida cervical lateral esquerda e mediana em tórax, o que
demonstra que o autor não estaria ainda apto a retornar ao trabalho imediatamente à alta
hospitalar, considerando que exercia atividade profissional com esforço físico intenso
(ajudante de caminhão). 

Assim, quando o autor requereu o benefíco em 22/8/2017, estava há um mês e
uns dias da cirurgia em questão, podendo-se concluir que, na DER, estava ainda incapacitado
para o exercício da atividade habitual (física e psicologicamente), sendo a incapacidade
manifesta desde 25/6/2017, quando houve a perfuração na região cervical em razão de queda
motivada por tentativa de suicídio, tanto é verdade que, na data da perícia, em 17/1/2019, o
estado incapacitante ainda era manifesto. 

Vale apontar que o perito fixou a DII em novembro/2018 em razão de um
documento apresentado pelo autor, que estava datado nessa época. 

Agora, passa-se à análise da qualidade de segurado do autor em 25/6/2017
(DII).

O espelho do CNIS demonstra que o o último vínculo empregatício mantido
pelo autor perdurou de 6/5/2013 a 5/11/2015, o que se conclui que ele manteve a qualidade de
segurado até 15/1/2018. Isso porque se aplica, ao caso, a  extensão do período de graça em
razão de desemprego, nos termos do art. 15, §2°, da Lei 8.213/1991. Registre-se que o autor
recebeu seguro-desemprego de 12/2015 a 4/2016 (Evento 36), o que presume a situação de
desemprego à época. 

Embora a lei estabeleça que a comprovação da situação de desemprego
(involuntário) deva se dar mediante registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho, a
jurisprudência tem entendido que tal comprovação pode ocorrer por outros meios, conforme
inteligência do enunciado da súmula 27 da TNU, in verbis: “A ausência de registro em órgão
do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios
admitidos em Direito”.

 Além disso, a Instrução Normativa 77/2015 do INSS dispõe que:

Art. 137. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição: 
[...]
II - até doze meses após a cessação de benefícios por incapacidade, salário maternidade ou
após a cessação das contribuições, para o segurado que deixar de exercer atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração, observado que o salário maternidade deve ser considerado como período de
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contribuição;
[...]
§ 4º O segurado desempregado do RGPS terá o prazo do inciso II do caput ou do § 1º deste
artigo acrescido de doze meses, desde que comprovada esta situação por registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, podendo comprovar tal condição, dentre
outras formas: 
I -  comprovação do recebimento do seguro-desemprego; ou
II - inscrição cadastral no Sistema Nacional de Emprego - SINE, órgão responsável pela
política de emprego nos Estados da federação. (gn)

Nesses termos, faz o autor jus à concessão de auxílio-doença desde a DER
em 22/8/2017. 

Quanto à DCB, o perito sugeriu o afastamento por 90 dias para tratamento e
possível recuperação, condicionada a uso de medicações e psicoterapia. Considerando que a
perícia foi realizada em 17/1/2019, o prazo sugerido pelo perito expirou, portanto, em
17/4/2019.

A fim de resguardar o direito do autor de requerer a prorrogação administrativa
do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado n.º 120 do Forejef (Fórum
Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo
se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser
estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado
realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir da implantação, de modo que haja
tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra
prejuízo.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a concessão de AUXÍLIO-DOENÇA desde a DER em 22/8/2017, fixando-se
a DCB em 45 dias a partir da implantação do benefício. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000355355v99 e do código CRC c576e8b6.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 0009223-22.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FLAVIO ROSA GOMES (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença desde
1/10/2017 e a cessação em 45 dias após a implantação do benefício.

Em suas razões recursais (Evento 39), o autor alega, em síntese, que (i) os
diversos laudos apresentados, datados de 2012 a 2018, atestam que apresentava (como ainda
apresenta) quadro de depressão psicótica, ataques de ansiedade, síndrome do pânico,
dificuldades de concentração, atenção e memória, dentre outros sintomas, além de perda
irreparável da visão direita, e se encontrava sem condições de trabalhar, (ii) vinha recebendo
o benefício de auxílio-doença desde 01/01/2012 até 26/10/2016, quando foi cessado
indevidamente, (iii) está em tratamento da doença desde 2012, encontrando-se incapacitado
desde então até a presente data, no entanto, na perícia médica realizada nos autos em
05/11/2018, o perito concluiu que era/é portador de retocolite ulcerativa, transtorno bipolar,
depressão, pânico, perda da visão e descolamento de retina, aduzindo que se encontrava
temporariamente incapacitado para exercer suas atividades habituais do trabalho e da vida
diária, todavia, informou que a data do início da incapacidade seria em 10/2017 e que o
afastamento deveria ser pelo período mínimo de 90  dias, (iv) não há como sustentar a tese de
que, mesmo depois de 6 anos de enfermidade ininterrupta e de tratamento,  estaria apto para o
trabalho cerca de 90 a 120 dias após a realização da perícia,  (v) o julgador não está adstrito
apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir
contrariamente às conclusões técnicas, com amparo em outros indicadores vislumbrados nos
autos, tais como os atestados e exames médicos colacionados, (vi) há comprovação da
incapacidade em realizar as suas atividades habituais desde 2012, ininterruptamente, não
havendo qualquer elemento de prova de sua aptidão física e mental para retorno breve ao
trabalho, (vii) deve ser restabelecido o benefício de auxílio-doença cessado em 26/10/2016,
bem como que seja fixado o período mínimo de afastamento por 2 anos, considerando o
longo período que  vem se tratando, sem sucesso, e (viii) deve se levar em consideração que,
havendo nos autos laudos médicos divergentes, deve ser utilizado o laudo mais favorável ao
segurado, valendo-se do princípio do in dubio pro misero.

O INSS, em suas razões de Evento 40, alega que o presente feito mereceria ser
extinto em face da litispendência com o processo n. 0005952-44.2017.8.08.0008; na
oportunidade, aduziu que desistiria do recurso caso o autor concordasse em requerer a
desistência do referido processo, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São
Francisco/ES.
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Petição do autor de Evento 48 afirmando que teria efetuado o protocolo do
pedido de extinção da referida demanda em 27/2/2019. 

Decisão de Evento 62 homologando o pedido de desistência do recurso
formulado pelo INSS, tendo em vista que  autor concordou em requerer a desistência da ação
de n. 0005952- 44.2017.8.08.0008, e determinando  o cumprimento da tutela provisória de
urgência deferida na sentença.

DATA DE NASCIMENTO: 2/3/1980 (atualmente com 39 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: polidor.

DOENÇA(S): depressão psicótica, ataques de ansiedade, síndrome do pânico, dificuldades de
concentração, atenção e memória (conforme a inicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

O autor ajuizou esta ação pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença
cessado em 10/3/2017, alegando que, nessa data, estava totalmente incapacitado para o
exercício da atividade habitual. 

 A perícia judicial, realizada em 3/9/2018, conforme laudo de Evento 20, afirma
que, por ser o autor portador de RETOCOLITE ULCERATIVA, TRANSTORNO
BIPOLAR,  DEPRESSÃO, PÂNICO,  PERDA DA VISÃO  E DESCOLAMENTO DE
RETINA, estaria temporariamente incapacitado para o exercício da atividade habitual, em
razão das alterações apresentadas ao exame físico e nos documentos médicos apresentados.. 

Destacou o perito que (i) a retocolite iniciou-se em 2011 e as patologias
psiquiátricas há sete anos, (ii) o autor comprova incapacidade desde outubro/2017, (iii) a
incapacidade decorre do agravamento do quadro com o passar do tempo, (iv) ele faz uso de
medicações, porém deverá revê-las com o médico assistente, (v) o autor deveria ficar
afastado, no mínimo, por 90 dias para tratamento, compreendendo medicações e psicoterapia,
havendo possibilidade de manutenção da incapacidade após o período sugerido.

 O § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina, in terminis,
que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício". Nos termos do §
9°,  "na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará
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após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do
auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma
do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei". 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

No caso, o expert estimou prazo de, no mínimo, 90 dias para a recuperação
da capacidade laborativa (todavia, afirmou que haveria a possibilidade desse prazo não ser
suficiente) e, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a estimativa pericial, deve-se
limitar, em princípio, a concessão do benefício em 90 dias  a contar da data de 3/9/2018 (data
da perícia judicial).

Agora, resta saber se há, nos autos, elementos que possam indicar que a
incapacidade laborativa do autor não é suscetível de recuperação no prazo fixado pelo perito
judicial (90 dias). 

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos
(contemporâneos à data da cessação do benefício):

(i) laudo médico, subscrito em 27/10/2017 por psiquiatra, atestando que seria
portador de transtorno afetivo bipolar e transtornos fóbico-ansiosos, preocupação constante,
hipopragmetismo, dentre outras patologias psiquiátricas, sem condições de trabalhar
definitivamente;

(ii) laudo médico, subscrito em 8/12/2017 por psiquiatra, atestando as mesmas
patogologias do laudo anterior e sugerindo o afastamento em definitivo do trabalho, em razão
da gravidade do quadro clínico e o tempo de duração dos sintomas;

(iii) laudo médico, subscrito em 29/1/2018 por médico psiquiatra, atestando
quadro grave de transtorno afetivo bipolar e transtornos fóbico-ansiosos,  prolixia, labilidade
emocional, impulsividade e ansiedade, com grande comprometimento da vida e do trabalho,
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pois as alterações de humor seriam importantes, havendo também alterações do sono e do
apetite, tendo deficiência visual no olho direito, devendo afastar-se do labor por tempo
indeterminado, especialmente pelo caráter sedativo da medicação, que pode comprometer sua
segurança no trabalho;

(iv) laudo médico, datado em 29/1/2018, atestando quadro de dor abdominal,
sangramento, diarreia, fraqueza, dora articular, retocolite de severa intensidade, com
necessidade de afastamento do trabalho por tempo indeterminado em função da
sintomatologia;

(v) laudo médico, subscrito em 13/4/2018 por médico psiquiatra, atestando que
o autor seria portador de transtorno afetivo bipolar e transtornos fóbico-ansiosos, a
bipolaridade seria de difícil controle, muito ansioso, faz uso de medicamentos, sem condições
de trabalho por tempo indeterminado, pois está muito sintomático, apresentando oscilações de
humor mesmo com uso de medicação, tenso boa adesão ao tratamento. 

Após a juntado do laudo pericial, o autor apresentou o laudo médico, datado em
16/11/2018, atestando que ele estaria em tratamento psiquiátrico, por ser portador
de transtorno afetivo bipolar e transtornos fóbico-ansiosos, sendo que, devido ao quadro,
estaria incapacitado de realizar as atividades laborais. Juntou também o laudo, datado em
24/5/2019, atestando que faria tratamento de saúde mental na unidade municipal,
apresentando alterações de humor, alterações de sono, labilidade emocional, prolixia,
impulsividade, agitação e ansiedade, com deficiência visual no olho direito (perda completa
da visão).

Após a interposição do recurso inominado ora em exame, apresentou o laudo
médico, datado em 19/7/2019, atestando que ele estaria em tratamento na unidade de saúde
mental do Município há mais de 10 anos, com alterações de humor, às vezes humor elevado,
ego inflado, agitação psicomotora,  insônia, labilidade emocional, comportamento de risco, às
vezes tristeza, desânimo, perda de interesse, estresse, irritabilidade, fobia por lugares
fechaudos, com deficiência visual (olho direito).

Como se observa, há laudos médicos indicando que o autor, após a perícia, em
3/9/2018, ainda estava acometido de sintomatologia psiquiátrica incapacitante, conforme os
laudos datados em 16/11/2018, 24/5/2019 e 19/7/2019, concluindo-se assim que o prazo
sugerido pelo perito, de 90 dias, não seria mesmo suficiente para que ele pudesse submeter-se
a tratamento e recuperar a sua capacidade laborativa. 

Dessa forma, mostra-se viável a dilação do prazo de 45 dias determinado na
sentença, devendo o pagamento do benefício prolongar-se por 1 ano após a sua implantação.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar o pagamento do auxílio-doença até, pelo menos, 1 (um) ano após a sua
implantação, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos.  Intime-se novamente o
INSS para que cumpra a ordem de antecipação da tutela em, no máximo, 10 dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000402786v40 e do código CRC 4f42f625.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5009072-96.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS PESSOA NOGUEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 23, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) a negativa de realização da perícia cerceou o seu direito de provar os fatos alegados, razão
pela qual deve ser declarada a nulidade da sentença, (ii) as lesões nas articulações,
principalmente no joelho direito e dores constantes na coluna lombar causam relevantes
limitações para exercício de  toda e qualquer atividade laborativa, principalmente a sua
atividade habitual (pintor), (iii) as doenças que o acometem são graves e crônicas, ou seja, as
chances de agravamento são maiores  do que as chances de estabilidade e (iv) os médicos que
o acompanham deixam claro, em seus laudos, que, mesmo após vários tratamentos, ele não
restabeleceu sua capacidade laborativa. 

Contrarrazões do INSS (Evento 27, CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 28/8/1970 (atualmente com 49 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pintor (conforme a inicial). 

DOENÇA(S): graves lesões nas articulações, principalmente no joelho direito, e dores
constantes na coluna lombar (conforme a inicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 9/5/2019, alegando que, por ser
portador  de GRAVES LESÕES NAS ARTICULAÇÕES, PRINCIPALMENTE NO JOELHO
DIREITO, E DORES CONSTANTES NA COLUNA LOMBAR, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de pintor. Requer a concessão
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do benefício por incapacidade desde 17/12/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 24/8/1999  a  29/10/1999 (por acidente do trabalho), 18/2/2008 a 4/2/2009,
28/5/2010 a 23/8/2010 e 6/9/2013 a 15/6/2014  (Evento 5, OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo médico, datado em 1/2/2018, informando artroscopia do joelho direito
havia 5 semanas;

(ii) laudo médico, datado em 9/1/2018, atestando a necessidade de 15 dias para
pós-operatório, com fisioterapia;

(iii) ficha hospitalar demonstrando a entrada, na unidade, em 26/12/2017;

(iv) laudo médico, datado em 2/12/2017, atestando que foi sumetido à
atroscopia do joelho direito nessa data, sendo realizado miniscectomia parcial medial
e condroplastia de lesões condrais grau III, com previsão de reabilitação em 3 meses. 

A perícia judicial (Evento 2, TRASLADO1), por sua vez, realizada
em 14/8/2018, no processo de nº 5003527-79.2018.4.02.5001, por médico especialista em
ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse portador de pós-operatório de
lesão do ligamento cruzado anterior no joelho direito, não estava incapacitado para o
trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor queixou-se de dor no joelho direito, (ii) ao
exame físico, membros inferiores tróficos, sem sinais de desuso, sem sinais de edema
local, sem distinção de troficidade entre os membros, sem desvio angular patológico dos
joelhos, arco de movimento sem déficit da flexo-extensão, articulação sem crepitação,
ausência de sinais inflamatórios agudos como calor, eritema e edema, ausência de derrame
articular, massas ou tumorações, força de membros inferiores grau 5 (vence a gravidade e
resistência), arco de movimento livre, ausência de dor à palpação das facetas articulares
medial e lateral da patela, teste de Zollen negativo, teste de McMurray negativo, teste da
gaveta anterior negativo, teste da gaveta posterior negativo, teste do stress em varo e valgo
negativo, teste de Lachman negativo, (iii) não existem dados técnicos que justifiquem sua
inaptidão, (iv) não corre risco de agravamento do seu quadro clínico se continuar exercendo a
sua atividade habitual, pois já foi submetido à cirurgia para correção da lesão, (v) está apto
para o labor habitual e (vi) não tem necessidade de assistência permanente de outra pessoa
para as atividades diárias. 

Nota-se que o pedido formulado, em tal demanda, foi julgado improcedente e a
TR manteve a sentença, que transitou em julgado.

Quanto ao alegado cercemento de defesa, verifica-se que não é necessária a
realização de novo exame pericial, uma vez que a perícia supracitada, realizada nos autos do
processo nº  5003527-79.2018.4.02.5001, é suficiente para esclarecer o estado clínico do
autor à época, razão pela qual não há o que se falar em nulidade da sentença. 
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Isso porque não há, nos autos, prova de que, na DER, em 17/12/2018, o autor
estaria incapacitado para o labor habitual. Os documentos médicos apresentados, na inicial,
foram emitidos muitos antes do requerimento, não sendo suficientes para indicar inaptidão
para o labor naquela data. O laudo, datado em 2/12/2017, aponta o período de reabilitação em
3 meses (ou seja, até 2/3/2018).

Consta, no SABI, que o autor, em 8/2/2018, foi submetido a uma perícia
administrativa que reconheceu incapacidade de 26/12/2017 a 26/2/2018, sendo no exame
seguinte, em 17/1/2019, não haveria mais a existência de doença incapacitante, bem como no
exame realizado em 13/5/2019 (Evento 6, LAUDO1). Ou seja, a incapacidade existiu,
segundo a perícia do INSS, porém não era manifesta na DER.

Como a parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar prova da
incapacidade na DER, em 17/12/2018, por meio de algum documento que, pelo menos,
sinalizasse a existência de restrições funcionais nessa data, deve ser mantida a sentença de
improcedência.

Registre-se que o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não
caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o
que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos
autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000382752v42 e do código CRC f3b5dbe9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001217-94.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MANOEL RIBEIRO XAVIER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 27, RecIno1), o autor alega, em síntese, que a
perícia foi omissa, pois não avaliou todas as enfermidades nem levou em consideração as
suas condições pessoais tais como idade, qualificação e escolaridade.

Contrarrazões do INSS (Evento 31, CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 6/2/1977 (atualmente com 42 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vigia, conforme a inicial. 

DOENÇA(S): agenesia de arcos costais, dorsalgia, escoliose, artroses e hérnia umbilical,
conforme a perícia judicial.   

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor  ajuizou ação, em 15/10/2018, alegando que, por ser portador
de DEFORMIDADE DA CAIXA TORÁCICA À ESQUERDA, COM REDUÇÃO DAS
DIMENSÕES DO HEMITÓRAX ESQUERDO E AUSÊNCIA/HIPOTROFIA DA
MUSCULATURA PEITORAL DESTE LADO, ACENTUADA ESCOLIOSE
TORACOLOMBAR, ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA COLUNA VERTEBRAL,
ESPESSAMENTO PARIETAL BRÔNQUICO DIFUSO, ESCOLIOSE ACENTUADA EM
COLUNA DORSOLOMBAR, OSTEOARTROSE DIFUSA, DEFORMIDADE EM
PAREDE TORÁCICA ESQUERDA, COM GRAVE RETRAÇÃO, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de vigia. Requer a concessão
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do benefício por incapacidade desde 10/8/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 7/8/1998 a 20/9/1998, 26/7/2002 a 31/8/2002, 10/11/2012 a 9/7/2018 (Evento 10,
RSC1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo médico, datado em 4/9/2018, atestando deformidade na caixa torácica
à esquerda e acentuada escoliose, com alterações degenerativas da coluna vertebral;

(ii)  laudo médico, datado em 27/6/2018, atestando quadro clínico e radiológico
compatível com escoliose acentuada em coluna dorsal, deformidade em hemitórx esquerdo,
com importante afundamento de arcos costais e limitação funcional, incapaz para o trabalho;

 (iii) laudo médico, datado em 22/8/2016, atestando quadro clínico e radiológico
compatível com escoliose acentuada em coluna dorsolombar,  osteoartrose difusa,
deformidade em parede torácica esquerdo, com grave retração, importante limitação
funcional e incapacidade laboral.

A perícia judicial (Evento 11, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 11/2/2019,
concluiu que o autor, embora fosse portador de AGENESIA DE ARCOS COSTAIS,
DORSALGIA, ESCOLIOSE, ARTROSES E HÉRNIA UMBILICAL, não estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor queixou-se de perda de força em membro
superior esquerdo, com restrição de mobilidade, (ii) ao exame físico, não se verificaram
alterações importantes que possam interferir no labor habitual, estando o autor em bom estado
geral, com reflexos preservados, força grau V em membro superior direito e grau V em
membro superior esquerdo, dor à palpação dorsal e lombar, moderada escoliose, sem
contratura paravertebral, sem limitação funcional, sem redução de ampliteude de flexão,
rotação preservada, dor à mobilização de membro superior esquerdo, sem edema, sem
crepitação, sem limitação funcional, teste de Jobe e Appley negativos, hipotrofia muscular em
hemitórax esquerdo, sem limitação funcional, membros superiores com hipertrofia muscular,
compatíveis com atividades braçais, marcha atípica, (iii) não haveria comprovação de
incapacidade pretérita, e (iv) faz uso de medicações analgésicas, estando o quadro
compensado, sem necessidade de outros tratamentos.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 16, PET1) aduzindo que o perito teria sido  omisso
e contraditório sobre diversas questões, mas a perícia não foi omissa nem contraditória. 

Quanto aos documentos médicos apresentados, nota-se que as patologias
destacadas foram confirmadas pelo perito judicial, que, por outro lado, verificou que não
haveria a existência de restrições funcionais importantes capazes de impedir que o autor
exerça a sua atividade habitual de vigia, a qual não demanda esforço físico intenso. 
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Ora, o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si
só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não
se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000395668v32 e do código CRC e0ac2db1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5000694-42.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MANOEL FRANCISCO HANERTHE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria
por invalidez e improcedente o pedido de danos morais. 

Em suas razões recursais (Evento 31), o autor alega, em síntese, que (i) o pleito
pela condenação em danos morais tem por objetivo o caráter reparador, diante dos transtornos
que sofreu em virtude da cessação indevida do benefício, (ii) visa, concomitantemente à
reparação, o cumprimento do papel pedagógico do dano moral, a fim de coibir as reiteradas
práticas de cessação indevida de benefícios, e (iii) restou comprovada a ilegalidade da
cessação do benefício, haja vista a constatação, mediante perícia médica, de sua incapacidade
definitiva  para o exercício da atividade laboral.

Sem contrarrazões. 

VOTO

O autor ajuizou ação, em 27/03/2019, alegando que, por ser portador de
transtorno psiquiátrico crônico, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de lavrador. Requereu o restabelecimento do benefício por incapacidade
desde 28/02/2019. 

Os documentos apresentados com a inicial e a perícia judicial demonstraram a
existência de incapacidade para o trabalho em caráter total e definitivo. Portanto, deve ser
mantida a sentença no que tange ao restabelecimento do auxílio-doença nº 610.922.294-5,
bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez.

No tocante à análise da condenação em danos morais, não merece prosperar a
pretensão do autor, sendo certo que a cessação do benefício previdenciário na esfera
administrativa não configura, por si, ato ilícito gerador de dano moral. Nesse entendimento, o
julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. 1. É nula a sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito com relação a pedido não formulado na petição inicial. 2. Inexiste
ilegalidade no ato do INSS de indeferimento administrativo de benefício previdenciário, ainda
que posteriormente concedido por meio de decisão judicial transitada em julgado, na medida
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em que a análise dos fatos e a interpretação da lei pela autarquia de maneira diversa da
pretendida pela autora não configura ato ilícito passível de responsabilização. 3. Deixando a
autora de elencar e provar os danos materiais que alega ter sofrido, não há que se falar em
indenização. 4. Configura mero dissabor e aborrecimento a necessidade de ajuizamento de
ação judicial para obtenção de benefício previdenciário indeferido administrativamente, sendo
indevida, por isso, qualquer indenização a título de danos morais. 5. Sentença parcialmente
anulada. Apelação improvida. (AC 201051018030091, Desembargador Federal LUIZ PAULO
DA SILVA ARAUJO FILHO, TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::28/09/2012 - Página::166.)(gn)

No presente caso, ao cessar o benefício de auxílio-doença, com base na
inexistência de incapacidade laborativa, o INSS levou em consideração a perícia médica
realizada por profissional qualificado, pertencente ao seu quadro (Evento 21). Ou seja, a
decisão do INSS se baseou em perícia médica aparentemente e, em princípio, correta. Não
houve, pois, má-fé ou ilegalidade manifesta por parte do réu a justificar a pretendida
responsabilização por dano moral.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337384v13 e do código CRC 444a2f6d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 0110089-40.2015.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILTON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-doença desde a DER em 27/4/2015,
determinando ainda a manutenção do benefício até a efetiva reabilitação profissional (Evento
41). 

Em suas razões recursais (Evento 76, RecIno1), o INSS alega, em síntese, que
(i)  perícia médica constatou a capacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua
profissão e (ii) a parte autora já foi reabilitada e está apta para o exercício de atividade
laborativa em sua nova função, pois o fato de estar desempregada não pode ser imputado à
autarquia nem ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez, por ausência de previsão
legal.

Contrarrazões do autor (Evento 77, CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 29/8/1967  (atualmente com 52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vigilante (conforme a inicial). 

DOENÇA(S): espondiloartrose lombar (conforme a perícia judicial). 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 13/5/2015, alegando que, por ser portador de
DOR CRÔNICA CONTÍNUA, LOMBALGIA, PARESTESIA E DOR NOS MEMBROS
INFERIORES E ESPONDILOSE COMPRESSIVA, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de vigilante. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 27/4/2015. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
5/7/2004 a 30/11/2006 e 29/1/2008 a 19/3/2012  (Evento 8, OUT9).
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Com a inicial, o autor  apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) ressonância magnética da coluna lombar, datada em 26/5/2014, atestando a
existência de alterações como sinais de espondilose lombar e discopatia degenerativa,
estenose constitucional do canal vertebral lombar, abaulamentos discais, dentre outras;

(ii) laudo médico, datado em 22/4/2015, atestando que seria portador de
espondilose lombar e que, ao exame físico, apresentou arco de movimentos de coluna
presentes, teste de Lasègue negativo, marcha de pontas presente e reflexos (hiporreflexia);

(iii) laudo de exame eletroneuromiográfico dos membros inferiores, datado em
28/5/2014, atestando a existência de sinais de desnervação crônica de moderada à grave
intensidade nos músculos com inervação segmentar comum L4-L5 e L5-S1 bilateralmente
(pior em L5-S1 e pior à esquerda).

A perícia judicial (Evento 20, OUT15), por sua vez, elaborada em 14/3/2016,
por médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor, por ser portador
de ESPONDILOARTROSE LOMBAR, estaria definitivamente incapacitado para o "trabalho
habitual".  

Destacou o perito que (i) a doença é degenerativa e tem como característica dor
em coluna lombar com irradiação para membros inferiores, (ii) estaria incapacitado
definitivamente para a atividade habitual ou para qualquer atividade com carga axial em
coluna e movimentos repetitivos, (iii) estaria incapacitado na data do ajuizamento da ação em
13/5/2015, conforme exames datados em 2014, e (iv) faz uso de medicação e nunca realizou
fisioterapia, estando aguardando neurocirurgião pelo SUS há 3 anos.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

A sentença determinou o pagamento do benefício sob os seguintes
fundamentos:

(...) Desta forma, considerando todo o conjunto probatório dos autos, é dever exclusivo do
Magistrado (sem nenhuma interferência, portanto) valorar todas as provas produzidas para
concluir ou não pela incapacidade do requerente. Nesse passo, verifico que o laudo pericial
corrobora as informações constantes nos laudos particulares, pelo que entendo fazer jus a
autora ao benefício previdenciário de auxíliodoença, desde a data de cessação do benefício
27/04/2015, conforme verifica (fl. 25), o qual deve ser mantido até que efetivada sua
reabilitação profissional. (...)

Todavia, a perícia judicial foi bem clara que o autor estaria incapacitado
somente para o exercício de atividades com carga axial em coluna e movimentos repetitivos.

Não obstante a discussão a respeito do fato de a atividade de vigilante poder
enquadrar-se em atividade com movimentos repetitivos ou não, consta, nos autos, que o autor
foi submetido ao programa de reabilitação profissional, conforme determinação judicial nos
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autos da ação 2008.50.50.001736-6, estando reabilitado para a atividade de operador de
microcomputadores, conforme documento datado em 19/3/2012 (Evento 30). 

Portanto, o autor não faz jus ao benefício de auxílio-doença, pois a atividade
para a qual foi reabilitado é compatível com o seu estado clínico. Vale ressaltar que os
documentos médicos apresentados são insuficientes para infirmar o laudo pericial.

Registre-se que o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não
caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o
que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos
autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
julgar improcedente a pretensão inicial. Sem condenação do autor em custas e em
honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000401551v39 e do código CRC 6e06cce3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:52
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 85



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 420/472

0004109-02.2018.4.02.5055 500000389047 .V11 JESX51415© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 0004109-02.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA EULALIA TRAJANO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do benefício de auxílio-
doença à parte autora desde 18/9/2017, com posterior conversão em aposentadoria por
invalidez, desde a data da realização da perícia judicial. 

Em suas razões recursais (Evento 82), o INSS alega, em síntese, que (i) apesar
de o laudo pericial apontar a existência de incapacidade total e permanente, o perito indica a
possibilidade de a autora exercer atividades administrativas e (ii) para a concessão de
aposentadoria por invalidez, deve ser demonstrada a incapacidade total e permanente para
qualquer atividade laborativa.

Contrarrazões da parte autora (Evento 86).

DATA DE NASCIMENTO: 15/5/1952 (atualmente com 67 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: artesã.

DOENÇA(S): sinovite, tenossinovite, gonartrose (artrose do joelho) e radiculopatia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 20/2/2018, alegando que, por ser portadora
de síndrome do manguito rotador, síndrome de colisão do ombro, gonartrose, dor fêmuro-
patelar bilateral, sinovite e tenossinovite, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de artesã. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 18/9/2017 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 23/9/1994 a
18/10/1994, 16/7/2015 a 23/6/2016 e 26/11/2016 a 18/9/2017 (Evento 43, OUT22).
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A perícia judicial (Evento 16), elaborada em 24/5/2018, por médico especialista
em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora, portadora de sinovite, tenossinovite,
gonartrose (artrose do joelho) e radiculopatia, estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixa de dor na coluna e nos
braços, (ii) é portadora de sinovite, tenossinovite, gonartrose (artrose do joelho) e
radiculopatia, (iii) a causa provável das doenças é degenerativa, (iv) há limitação para o
exercício de sua atividade habitual, pois apresenta restrições para atividades de esforços
repetitivos com os membros superiores, (v) a incapacidade é permanente e total, (vi) a data
provável de início da doença é 16/1/2016, de acordo com a ressonância magnética do ombro
esquerdo (primeiro exame apresentado), (vii) a limitação decorre do agravamento da doença e
(viii) a reabilitação é possível em atividades administrativas.

Como se observa, a perícia constatou que a parte autora apresenta restrições
para atividades que demandem esforços repetitivos com os membros superiores, por
apresentar diversas doenças ortopédicas como sinovite, tenossinovite, gonartrose (artrose do
joelho) e radiculopatia. 

Embora o perito tenha informado, na resposta ao quesito "g", que a
incapacidade possui caráter total e permanente, percebe-se, pela resposta aos quesitos "f" e "l"
que, na verdade, trata-se de inaptidão parcial, que engloba apenas atividades que exijam
esforços repetitivos sobre os membros superiores, como ocorre em sua atividade habitual
de artesã.

A Súmula 47 da TNU estabelece que "uma vez reconhecida a incapacidade
parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado
para a concessão de aposentadoria por invalidez".

No caso, percebe-se que a parte autora conta com idade avançada (67 anos,
atualmente), possui experiência profissional limitada a poucas atividades, conforme se extrai
da análise do CNIS (Evento 43, OUT22), além de ter apenas escolaridade primária. 

Assim, apesar de ter sido constatada somente a inaptidão parcial da parte autora,
suas condições pessoais permitem a concessão de aposentadoria por invalidez, tendo em vista
que a reabilitação profissional se mostra inviável. 

Portanto, deve ser mantida a sentença pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas isentas. Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000389047v11 e do código CRC d799bdb6.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5000570-96.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADEMILDE PASCUINA TOFOLI MEIRELES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença, desde a DII, fixada em 12/11/2008, com conversão em
aposentadoria por invalidez desde a data da perícia judicial, em 19/11/2018, nos termos da
fundamentação, compensando-se com os valores já recebidos durante o período
de 02/12/2013 a 18/04/2017, bem como observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (Evento 40), o INSS alega, em síntese, que (i) o
auxílio-doença 6047195214 foi concedido por determinação judicial com DIB/DIP em
2/12/2013, (ii) a perícia judicial atestou que a incapacidade da autora teve início em 2008, o
que denota o ingresso no RGPS quando já era portadora da incapacidade, (iii) os laudos das
perícias administrativas demonstram que a autora (aos 54 anos) enfrentava incapacidades,
sendo operada por colecistectomia em 2007, evoluindo com infecção por microbactéria, com
colocação de prótese biológica mitral (operada em 1993 e reoperada em 2002) e com marca-
passo desde nov/2008, (iv) a incapacidade é preexistente ao ingresso no RGPS e (v)
alternativamente, a DIB deve ser fixada na data da perícia judicial (19/11/2018) ou desde
2/12/2013 (DIB fixada na tutela).

Contrarrazões do INSS (Evento 41).

DATA DE NASCIMENTO: 5/4/1953 (atualmente com 66 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: costureira.

DOENÇA(S): hipertensão arterial, fibrilação atrial  e bloqueio atrioventricular total, com
presença de prótese em valva cardíaca e marca-passo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 19/7/2018, alegando que, por ser portadora
de cardiopatia grave, valvopatia mitral, espondiloartrose e escoliose, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de costureira. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 2/12/2013 a 18/4/2017 (Evento 26, OUT2).

A perícia judicial (Evento 21), elaborada em 19/11/2018, por médico
especialista em Clínica Geral, concluiu que a autora, portadora de hipertensão arterial,
fibrilação atrial  e bloqueio atrioventricular total, com presença de prótese em valva
cardíaca e marca-passo, estava incapacitada de forma total e permanente para o trabalho
habitual.

Quanto à data provável de início da incapacidade, o perito constatou o seguinte:

i) Data provável do início da limitação identificada. Justifique. 

RESPOSTA: A paciente relata limitação desde 2013, porém há laudos já
indicando início de doença desde 2008, quando necessitou implantar marca-
passo.

j) Limitação remonta à data do início da doença, lesão ou deficiência ou
decorre de progressão/agravamento da patologia? Justifique. 

RESPOSTA: Decorre do agravamento da patologia, à medida que as alterações
vão ocorrendo, o coração precisa aprender a lidar com diferentes lesões,
portanto desenvolve mecanismos compensatórios, porém, com o tempo entra
em exaustão e inicia-se os sintomas. 

k) É possível afirmar se a limitação existia entre a data do
indeferimento/cessação do benefício na via administrativa e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar a resposta apontado os
elementos nos quais se baseou a conclusão. 

RESPOSTA: Sim. A paciente já possui laudos médicos com alteração cardíaca
importante desde 2013, e o benefício foi cessado em 18/04/17.

Como se observa, a perícia judicial constatou que, embora a parte autora tenha
relatado a existência de limitações apenas a partir de 2013, os laudos particulares demonstram
que o estado incapacitante perdura, pelo menos, desde 2008, tendo em vista a existência de
graves doenças cardiológicas.

O INSS alega, em seu recurso, que a incapacidade da parte autora é preexistente
ao seu ingresso no RGPS. No entanto, os laudos que atestam o estado incapacitante foram
elaborados principalmente no ano de 2008, quando a autora já vertia contribuições na
categoria de contribuinte individual, o que passou a fazer em 1/5/2007 (Evento 26, OUT2).

O laudo datado em 5/6/2008 (Evento 1, OUT2, p.9) informa que a autora é
portadora de cardiopatia grave, sem condições para o trabalho. O documento elaborado em
6/11/2018 ( Evento 1, OUT2, p.10), por sua vez, atesta que é portadora de valvopatia mitral,
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doença do nó sinusal e arritmia cardíaca, já tendo sido submetida a troca da valva mitral por
prótese biológica e implante de marca-passo, fazendo tratamento medicamentoso para
arritmia cardíaca. Além disso, o laudo ainda aponta que há limitação para atividade física
(esforço físico), tratando-se de cardiopatia de difícil controle clínico.

A autarquia pontua que as perícias administrativas registradas no relatório do
SABI (Evento 26, OUT1, p.4) informam problemas cardíacos pretéritos ao ingresso no
RGPS, como a necessidade de colocação de prótese biológica mitral, por exemplo,
implantada em 1993 e recolocada em 2002. Entretanto, a realização desse procedimento não
significa que a parte autora tenha estado incapaz desde então. A perícia judicial identificou,
inclusive, que a incapacidade decorre do agravamento das doenças cardíacas. 

Por fim, havendo documentação particular apta a comprovar a incapacidade
desde 2008, não há razão para que a DIB do auxílio-doença seja fixada na data da perícia
judicial (19/11/2018) ou em 2/12/2013, data a partir da qual a autora recebeu benefício por
incapacidade.

Diante do exposto, não assiste razão à autarquia em seu recurso, tendo em vista
a comprovação do estado incapacitante à época em que a parte autora já havia ingressado no
RGPS.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381196v12 e do código CRC 8334ef8a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000110-72.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RENILZA PESSOA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do benefício de
aposentadoria por invalidez (NB 126.649.037-7) à parte autora, com início do benefício
(DIB) em 20/09/2018 e início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença.

Em suas razões recursais (Evento 29), o INSS alega, em síntese, que a
incapacidade que dá ensejo à aposentadoria por invalidez deve ser total e permanente, o que
não foi comprovado judicialmente.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 36).

DATA DE NASCIMENTO: 9/7/1981 (atualmente com 38 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavradora.

DOENÇA(S): anomalia de Ebstein (alteração cardíaca).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 21/1/2019, alegando que, por ser portadora
de anomalia de Ebstein (alteração cardíaca), estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual de lavradora. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença
de 9/7/2002 a 19/7/2002, o qual foi convertido em aposentadoria por invalidez em 20/7/2002,
com previsão de cessação em 20/3/2020 (em recebimento de mensalidade de recuperação),
após revisão administrativa (Evento 19, OUT1, p.3).

No entanto, embora a autarquia tenha determinado a cessação do benefício de
aposentadoria por invalidez, percebe-se que a perícia administrativa revisional que motivou o
ato foi realizada apenas em 20/9/2018, sendo fixada, portanto, a DCB nessa mesma data
(Evento 1, PROC2, p.4).
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Nesse contexto, percebe-se a impossibilidade de revisão do benefício de
aposentadoria por invalidez concedido entre 20/7/2002 e 20/9/2018. O § 4º do art. 43 da Lei
8.213/1991 (incluído pela Lei 13.457/2017) dispõe que "o segurado aposentado por invalidez
poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o
afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o
disposto no art. 101 desta Lei".

Por sua vez, o art. 101 dispõe que o "segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão
do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos".

Ocorre que o § 1°  desse dispositivo legal dispõe que o aposentado por invalidez
inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput do
citado art. 101 "após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando
decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-
doença que a precedeu" (inciso I) ou "após completarem sessenta anos de idade" (inciso II).

No caso, a parte autora recebeu o benefício por incapacidade por mais de 15
anos, entre 20/7/2002 e 20/9/2018, conforme já mencionado. Assim, diante da
impossibilidade de revisão do benefício imposta pela lei, não assiste razão ao INSS em seu
recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos
ora expostos.   

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000370944v7 e do código CRC 4bab702a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000866-18.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA GRACA RODRIGUES QUIRINO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 29) que
julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria
por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 44), o INSS alega, em síntese, que o auxílio-
doença cujo restabelecimento foi determinado pela Sentença, trata-se de benefício concedido
em virtude de acidente do trabalho, afastando a competência da Justiça Federal para julgar a
presente lide.

Contrarrazões de Evento 51.

DATA DE NASCIMENTO: 16/11/1971 (atualmente com 48 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: trabalhadora rural.

DOENÇA(S): dor crônica em coluna lombar decorrente de lesões degenerativas e limitação
funcional em ombros por lesões degenerativas e inflamatórias.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 09/08/2018 alegando que, por ser portadora
de sérios problemas na coluna, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar sua
atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
21/05/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 15/09/2008 a
31/03/2018 (Evento 24).

A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 08/11/2018, por
médico especialista em Perícias Médicas, concluiu que a autora padece de dor crônica em
coluna lombar decorrente de lesões degenerativas e limitação funcional em ombros por lesões
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degenerativas e inflamatórias, moléstias que a incapacitam total e permanentemente para o
trabalho.

Em suas conclusões, deixou assente o jusperito:

De acordo com exame clínico pericial, analisando individualmente os fatos sequenciais,
constatamos que, periciada com dor crônica em coluna lombar decorrente de lesões
degenerativas e limitação funcional em ombros por lesões degenerativas e inflamatórias. A
periciada possui processo de agudização com limitação funcional em tronco e ombros.
Considerando atividade habitual, local onde reside, idade e escolaridade, entendemos difícil
reabilitação. Existe incapacidade total e permanente.

Pois bem.

Com efeito, não merece acolhimento a tese aventada pelo INSS em sua peça
recursal.

Isso porque, conforme devidamente fundamentado pelo Juízo de origem ao
julgar os embargos opostos pela parte ré (Evento 41), "na perícia judicial não houve
constatação de relação entre a enfermidade e o trabalho desempenhado pela parte autora
(quesitos 04 e 05), mostrando-se irrelevante o fato de que na seara administrativa tal
vinculação foi atestada".

Ademais, o conjunto probatório coligido aos autos, em especial os relatórios do
SABI, não tem o condão de formar o convencimento desta TR/ES no sentido que as
patologias incapacitantes que acometem a parte autora foram decorrentes de acidente de
trabalho.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000425792v10 e do código CRC 79a32710.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 0002991-88.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE BERTONI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a autarquia a conceder auxílio-doença
desde a indevida cessação e sua conversão em aposentadoria por invalidez desde
27/7/2018. Em suas razões recursais (Evento 59), alega, em síntese,  que a dívida deve ser
atualizada mediante a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios
de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017, e, caso não
acolhida essa pretensão,  a aplicação da referida lei até 26/3/2015, considerando que essa é
forma estabelecida pela Resolução do CJF, e, a partir de então, o IPCA-e.  Contrarrazões
de Evento 61.

VOTO

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
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ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344409v3 e do código CRC 282c686c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:50
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RECURSO CÍVEL Nº 5000733-79.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLAUDIOMIR SENADOR DE ROMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 27), o autor alega, em síntese, que (i) a perícia
judicial atestou sua incapacidade laborativa, (ii) o laudo pericial diverge das demais provas
produzidas nos autos ao fixar a data de início da incapacidade, (iii) ainda que considerada a
data de início da incapacidade fixada no laudo pericial, recuperou a qualidade de segurado em
07/2014, após 6 meses de contribuição, e (iv) estende-se a qualidade de segurado em razão do
desemprego involuntário, que seria provado mediante prova testemunhal, a qual foi
indeferida.

Contrarrazões de Evento 31.

DATA DE NASCIMENTO: 24/08/1960 (atualmente com 59 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: topógrafo.

DOENÇA(S): hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e miocardiopatia dilatada.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 16/08/2018, alegando que, por ser portador de
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E PNEUMONIA, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de topógrafo. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 07/06/2018. 

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) Laudo de exame de ecocardiograma, datado em 09/09/2016, demonstrando a
existência de derrame pericárdio leve, miocardiopatia dilatada, disfunção sistólica severa
e dilatação do átrio esquerdo.

(ii) Laudo de exame de ecocardiograma, datado em 04/05/2018, demonstrando
miocardiopatia dilatada, com déficit sistólico importante e degeneração das válvulas mitral e
aórtica, com refluxo leve.

(iii) Laudo médico, datado em 24/08/2016, atestando quadro de pneumonia e
fraqueza, coração aumentado de volume e insuficiência cardíaca.

(iv) Laudo médico, datado em 09/05/2018, relatando internação em virtude de
descompensação da insuficiência cardíaca.

A perícia judicial (Evento 11), por sua vez, elaborada em 19/11/2018,  concluiu
que o autor é portador de HIPERTENSÃO ARTERIAL, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E
MIOCARDIOPATIA DILATADA, estando incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor apresenta importantes alterações ao exame
físico e aos documentos médicos, estando temporariamente incapacitado para qualquer
atividade laborativa, (ii) conforme quadro atual, idade e grau de instrução do examinado,
sugere seu afastamento temporário do mercado de trabalho pelo período de 120 (cento e
vinte) dias para tratamento e posterior reavaliação, (iii) a data de início da incapacidade pode
ser comprovada em setembro de 2016, (iv) o paciente é portador de hipertensão arterial,
insuficiência cardíaca e miocardiopatia dilatada, (v) trata-se de patologias de causa
adquirida/desenvolvida, decorrente do agravamento de quadro anterior, (vi) há incapacidade
total e temporária, (vii) o periciado está realizando tratamento medicamentoso, o qual deverá
ser revisado por médico assistente, e (viii) são necessários 120 dias para reavaliação e
tratamento, podendo manter acompanhamento e tratamento pelo SUS.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 17) aduzindo que a data de início da incapacidade e
a sugestão para seu prazo final contradizem os laudos particulares apresentados.

Todavia, embora o perito tenha fixado a DII em 9/2016, consta, na inicial, o
laudo médico datado em 24/08/2016, atestando quadro de pneumonia e fraqueza, coração
aumentado de volume e insuficiência cardíaca, presumindo-se, assim, o estado incapacitante
nessa data. 

Comprovada a incapacidade laborativa do autor e tendo sido fixada sua data de
início (24/8/2016), cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do
período de carência exigido em lei.
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Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 19), tem-se que, dentre outros
períodos, a parte autora efetuou contribuições, na categoria de empregado, nos períodos de
25/09/2000 a 04/05/2009 e de 07/01/2014 a 15/07/2014 (em princípio, a perda da qualidade
ocorreria em 15/9/2016).

Ressalta-se que houve o resgate de contribuições vertidas anteriormente à perda
da qualidade de segurado, somando-as àquelas vertidas após a refiliação ao RGPS, visto que,
em 2014, a legislação aplicada ao caso era a constante no art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/991, que dispunha em sua redação original:

"Parágrafo único: Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a
essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir
da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de
contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido"

Assim, resta comprovada a qualidade de segurado da Previdência Social em
24/8/2016 (DII). Isso porque, no presente caso, aplica-se a regra da prorrogação do período
de graça, estabelecida no art. 15, § 2º, da Lei de Benefícios, haja vista o recebimento,
pelo requerente, de seguro-desemprego decorrente do fim de seu vínculo com a empresa
Konstral Construtora e Conservadora Andrade Ltda. (Evento 34).

Cabe mencionar que, embora a lei estabeleça que a comprovação da situação de
desemprego (involuntário) deva se dar mediante registro no órgão próprio do Ministério do
Trabalho, a jurisprudência tem entendido que tal comprovação pode ocorrer por outros meios,
conforme inteligência do enunciado da Súmula 27 da TNU, in verbis: “A ausência de registro
em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros
meios admitidos em Direito”.

Além disso, a Instrução Normativa 77/2015 do INSS dispõe que:

Art. 137. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição:

[...]

II - até doze meses após a cessação de benefícios por incapacidade, salário maternidade ou
após a cessação das contribuições, para o segurado que deixar de exercer atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração, observado que o salário maternidade deve ser considerado como período de
contribuição;

[...]

§ 4º O segurado desempregado do RGPS terá o prazo do inciso II do caput ou do § 1º deste
artigo acrescido de doze meses, desde que comprovada esta situação por registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, podendo comprovar tal condição, dentre
outras formas:

I -  comprovação do recebimento do seguro-desemprego; ou
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II - inscrição cadastral no Sistema Nacional de Emprego - SINE, órgão responsável pela
política de emprego nos Estados da federação. (gn)

Portanto, na data de início da incapacidade, em 24/8/2016, o autor detinha os
requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-doença, visto o caráter total e
temporário da incapacidade.

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou a seguinte
tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias para
tratamento e recuperação da capacidade laborativa da parte autora, período já esgotado no
decorrer do processo. Dito isso, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a estimativa
pericial, fixa-se a data de cessação do benefício em 45 (quarenta e cinco) dias a partir da
implantação do benefício, dando oportunidade à parte autora de requerer
administrativamente a prorrogação do benefício concedido, caso assim deseje, conforme
disposto na Lei de Benefícios.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a concessão de auxílio-doença desde 24/8/2016 (DII), com a fixação da DCB em
45 (quarenta e cinco) dias, contando-se o prazo a partir da implantação do benefício. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da
tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada
neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS
para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000396119v34 e do código CRC ba8cc0b5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 91



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 438/472

5000678-31.2018.4.02.5003 500000382895 .V23 JESX51415© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5000678-31.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARINALVA JESUS DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 52), a autora alega, em síntese, que (i) a
incapacidade persiste desde a cessação do benefício, (ii) os laudos particulares comprovam
incapacidade de 2015 em diante e (iii) estando com sua CTPS em aberto, apesar da concessão
do benefício,  não mais conseguiu retornar ao mercado de trabalho, pois não tem condições
de exercer o trabalho rural, que exige excessivo esforço físico.

Contrarrazões do INSS (Evento 58).

DATA DE NASCIMENTO: 3/12/1963 (atualmente com 55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: trabalhadora rural.

DOENÇA(S): artrose do joelho, lesão de menisco, tendinopatia de joelho, condropatia,
fibromialgia e sinovite.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 9/8/2018, alegando que, por ser portadora de
condropatia do joelho, alteração no menisco medial, derrame articular com sinovite e
tendinopatia do ombro, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
habitual de trabalhadora rural. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
30/9/2015 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 22/6/2015 a 30/9/2015
(Evento 1, CNIS3).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):
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(i) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.1), datado em 15/6/2018, atestando que seria
portadora de condropatia grau IV do joelho esquerdo, alteração no menisco medial
(degenerativa), derrame articular com sinovite, tendinopatia no ombro esquerdo causada por
movimentos repetitivos no trabalho; devido às dores crônicas, desenvolveu fibromialgia,
ampliando e perpetuando suas dores crônicas, além de causar distúrbios do sono e do humor.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.3), datado em 4/5/2016, atestando que estaria
debilitada, com dificuldades para deambular, com dores na região lombar, nos ombros direito
e esquerdo e no membro inferior esquerdo; com hipótese diagnóstica de traumatismo pós-
queda; apresenta ressonância magnética do joelho esquerdo, acusando edema com
microfraturas do trabeculado ósseo, artrose com condropatia grau IV no platô tibial, côndilo
femural médio e patela; menisco medial com alterações degenerativas, estiramento de
ligamento colateral medial, tendinopatia proximal e distal do patelar, sinais de atrito do trato
iliotibial; atualmente, paciente com abdômen globoso a esclarecer; não apresenta condições
ideais para atividades laborativas.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO7, p.5), datado em 14/3/2016, atestando que
estaria com dor e limitação funcional no joelho esquerdo, com diagnóstico de gonartrose
tricompartimental; relativamente jovem para artroplastia.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 14/1/2019, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de artrose do joelho, lesão de menisco, tendinopatia de
joelho, condropatia, fibromialgia e sinovite, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora relatou afastamento do trabalho de lavradora
há três anos, devido a suposto trauma no joelho esquerdo que sofreu nessa época ao colher
café, segundo suas informações, (ii) o tratamento foi realizado apenas com medicações, com
possível indicação de cirurgia, porém sem encaminhamento, devido à idade, (iii) refere
restrição de mobilidade e dificuldade para deambular, (iv) ao exame físico, apresentou-se
lúcida e orientada, em bom estado geral e regular estado nutricional, com dor à mobilização
do joelho esquerdo, sem edema, sem crepitação, sem instabilidade articular, com redução de
flexoextensão em 120 graus, com teste de Lachman negativo, com força grau V em ambos os
membros superiores, com marcha claudicante, com auxílio de bengala canadense, (v) foi
analisado o exame de ressonância magnética do joelho esquerdo (13/11/2018), que
indicava degeneração de corpo e corno do menisco medial com rotura, artrose femorotibial
medial, condropatia medial com rotura e tendinopatia de gastrocnêmio, além de atestado
(15/6/2018) informando condropatia grau IV no joelho esquerdo, alterações degenerativas no
menisco com derrame articular, sinovite, tendinopatia no ombro esquerdo, fibromialgia com
dores crônicas e distúrbios do sono e humor, (vi) a autora possui incapacidade para qualquer
atividade laborativa, de forma temporária, (vii) deve haver afastamento do mercado de
trabalho pelo período de 120 dias para tratamento e posterior reavaliação, sendo a data de
início da incapacidade comprovada em jun/2018, (viii) é portadora de artrose do joelho, lesão
de menisco, tendinopatia de joelho, condropatia, fibromialgia e sinovite, (ix) as patologias
foram desenvolvidas após trauma, segundo as informações da autora, (x) há incapacidade
para qualquer trabalho pelas alterações verificadas no exame físico, (xi) a incapacidade é total
e temporária, (xii) conforme relato, as alterações no joelho esquerdo se iniciaram há três anos,
(xiii) há comprovação da incapacidade desde jun/2018, conforme a avaliação ao exame físico
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atual e os documentos médicos apresentados, (xiv) a incapacidade decorre do agravamento do
quadro, (xv) realiza tratamento com medicações, que devem ser revistas com o médico
assistente e (xvi) o tratamento poderá compreender medicações e fisioterapia.

Como se observa, a perícia concluiu pela incapacidade total e temporária da
parte autora, com necessidade de afastamento do mercado de trabalho pelo período de 120
dias. O estado incapacitante teria sido comprovado apenas a partir de jun/2018, com base nos
documentos analisados durante a avaliação, notadamente o exame de ressonância magnética
realizado em 13/11/2018 e o laudo particular datado em 15/6/2018, conforme consta no item
"exames complementares e atestados".

De acordo com o que descreveu o perito, os referidos documentos fazem
menção, sobretudo, a problemas degenerativos no joelho esquerdo, motivo pelo qual o expert
atestou que a autora é portadora de artrose do joelho, lesão de menisco, tendinopatia de
joelho e condropatia. No entanto, embora a perícia tenha indicado que só haveria
comprovação da incapacidade a partir de jun/2018, percebe-se que os laudos elaborados em
2016, apresentados nos autos, atestam as mesmas moléstias ortopédicas no joelho esquerdo,
sem sinais de que as doenças teriam se agravado apenas a partir de 2018.

O laudo datado em 14/3/2016 (Evento 1, LAUDO7, p.5) indica a existência
de dor e limitação funcional no joelho esquerdo, com diagnóstico de gonartrose
tricompartimental. O documento elaborado em 4/5/2016 (Evento 1, LAUDO7, p.3), por sua
vez, atesta que a autora apresentava dificuldades para deambular, com dores na região
lombar, nos ombros direito e esquerdo e no membro inferior esquerdo; com hipótese
diagnóstica de traumatismo pós-queda; apresenta ressonância magnética do joelho esquerdo,
acusando edema com microfraturas do trabeculado ósseo, artrose com condropatia grau IV
no platô tibial (...).

Desse modo, nota-se que as doenças incapacitantes verificadas pelo perito são
as mesmas que já acarretavam dor e limitação funcional desde, pelo menos,
14/3/2016 (Evento 1, LAUDO7, p.5). Assim, a DII deve ser fixada nessa data.

Com isso, considerando que a autora recebeu benefício de auxílio-doença até
30/9/2015 (Evento 1, CNIS3) e que a DII deve ser fixada em 14/3/2016, não há dúvidas de
que, nessa data, mantinha a qualidade de segurada (mantida até 15/11/2016). 

Portanto, tendo preenchido os requisitos legais, a autora faz jus ao recebimento
de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, realizado em 1/6/2018
(Evento 1, INDEFERIMENTO8).

Quanto à data de cessação do benefício, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991
(Lei de Benefícios) determina, in terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de
reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para
a duração do benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
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seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias para a
recuperação da plena capacidade laborativa, contanto que a autora mantenha
acompanhamento médico, com tratamento medicamentoso e fisioterápico. Dito isso, ante o
imperativo legal de fixação de DCB e a estimativa pericial, em princípio, deve-se limitar a
concessão do benefício em 120 dias a contar da data da perícia (14/1/2019).

Ressalve-se, porém, que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, a
data de recuperação estimada no laudo pericial já restará superada, uma vez que contada a
partir do exame pericial. Dessa forma, a fim de resguardar o direito da parte autora de
requerer a prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento
consolidado no Enunciado n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais
Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver
prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício,
de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda
considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir da implantação do benefício, de
modo que haja tempo hábil para que a autora requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem
que sofra prejuízo.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a concessão de auxílio-doença desde a data do requerimento, em 1/6/2018,  com a
fixação da DCB em 45 dias a partir da implantação do benefício. As parcelas pretéritas
deverão sofrer atualização mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
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conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da
tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada
neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS
para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000382895v23 e do código CRC b80cd61d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000889-36.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VERA LUCIA PEIXOTO MENDONCA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 29) que
julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 35), o INSS alega, em caráter preliminar, a
ocorrência de coisa julgada, pois a parte autora ajuizou ação perante a Justiça Estadual
(processo n. 0006380-22.2014.8.08.0011) buscando a concessão de benefício em razão de
suposto acidente do trabalho. Em sede de tutela antecipada houve a fruição de benefício por
incapacidade NB 31/607.259.545-0 fixando DIB 26/05/2014 e DIP 27/06/2014. Ocorre que a
ação foi julgada improcedente, com a revogação da tutela em 2018. A parte autora ainda
tentou apelar da sentença, mas o Tribunal manteve a improcedência do pleito. 

Quanto ao mérito, aduz a parte ré, (i) que a questão da ausência de incapacidade
é incontroversa ao menos até 26/02/2019, data da publicação do acórdão que ratificou a
sentença de improcedência. Assim, a DII não pode ser fixada antes dessa data em razão
da coisa julgada; e (ii) que o benefício concedido entre 2014 e 2018 não pode ser reconhecido
como apto à manutenção da qualidade de segurado, eis que deferido a título precário e
reputado indevido pelo próprio juízo que o concedeu.

Contrarrazões da parte autora (Evento 40).

DATA DE NASCIMENTO: 28/05/1957 (atualmente com 62 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: salgadeira.

DOENÇA(S): miosite ossificante traumática, (osteo)artrose primária generalizada  e outros
transtornos musculares em doenças classificadas em outra parte.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação em 07/03/2019 alegando que, por ser portadora
de fibromialgia, osteopenia, sinovite, artrose bilateral, coxartrose e espondiloartrose, estaria
total e definitivamente incapacitada para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer o
restabelecimento do benefício por incapacidade cessado em 04/05/2018. Consta, nos autos,
que recebeu auxílio-doença, dentre outros períodos, de 26/05/2014 a 04/05/2018 (Evento 46).

A perícia judicial (Evento 19), por sua vez, elaborada em 08/05/2019, por
médica especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora padece de miosite
ossificante traumática, (osteo)artrose primária generalizada  e outros transtornos musculares
em doenças classificadas em outra parte, patologias que a incapacitam total e definitivamente
para o trabalho desde 01/08/2004 (DII).

Em suas conclusões, deixou assente a perita:

Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que a autora é
portadora de fibromialgia e artrose. Apresenta alterações importantes ao exame físico \ mental
e aos documentos médicos. Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a autora
possui incapacidade total de forma definitiva.

Pois bem.

Preliminarmente, aduz a parte ré a ocorrência de coisa julgada haja vista o
processo nº. 0006380-22.2014.8.08.0011 ajuizado pela autora perante à Justiça Estadual.

Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art.
337, § 1º, do CPC). Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2º, do CPC). Há coisa julgada quando se repete
ação que já foi decidida por sentença de que não caiba recurso (art. 337, §4º, do CPC).

Tanto no processo nº. 0006380-22.2014.8.08.0011, quanto no presente feito, as
partes são as mesmas.

Quanto aos pedidos, no primeiro processo a parte autora requereu o
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença nº. 5435665279 cessado em
11/04/2013. Cabe mencionar que a demandante teve seu pleito julgado improcedente uma vez
que na perícia judicial realizada em 07/02/2017 foi atestada a capacidade laborativa da parte
autora (Evento 35, RecIno2).

No presente processo, o requerimento autoral se trata do restabelecimento do
auxílio-doença nº. 6072595450 que foi concedido a partir de 26/05/2014 (Evento 35,
RecIno2), em sede de tutela provisória de urgência, nos autos da ação 0006380-
22.2014.8.08.0011, tendo sido cessado em 04/05/2018 haja vista a improcedência do pedido
autoral.

Ante o exposto, concluo que não se pode mais discutir a alegada incapacidade
laborativa da demandante no período compreendido entre a DCB do benefício nº.
5435665279, em 11/04/2013, e a data da perícia médica judicial designada nos autos do
processo 0006380-22.2014.8.08.0011, realizada em 07/02/2017.
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Assim, reconheço parcialmente a coisa julgada em relação ao referido período.

Cabe mencionar que coisa julgada é matéria de ordem pública, não sujeita à
preclusão alegada pela parte autora em suas contrarrazões.

Superada a análise da preliminar arguida, passo a analisar o mérito da presente
demanda.

Uma vez reconhecida a coisa julgada parcial de 11/04/2013 a 07/02/2017, afasto
as conclusões periciais no tocante ao termo inicial da incapacidade laborativa atestada no
laudo judicial (DII em 01/08/2004) e fixo a DII em 08/05/2019, dia de realização da perícia
judicial e que restou incontroversa a incapacidade laborativa da parte autora.

Ademais, diante dos registros constantes no CNIS (Evento 46), a parte autora
esteve em gozo do benefício por incapacidade nº. 6072595450 de 26/05/2014 a 04/05/2018,
restando devidamente demonstrado que em 08/05/2019 ela detinha a qualidade de segurada
do INSS, bem como já havia cumprido o período de carência,  demais requisitos necessários
para a concessão da benesse pleiteada, aplicando-se a regra do período de graça, externada no
art. 15, II, da Lei de Benefícios.

Merece destaque que na sessão do dia 22 de fevereiro, em Brasília, a Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) definiu a tese jurídica de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado. A TNU
reconheceu o pedido de uniformização de jurisprudência suscitado pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) mas, no mérito, negou-lhe provimento, afastando a pretensão da
autarquia previdenciária. Nesse sentido:

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O SEGURADO EM GOZO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA, CONCEDIDO POR MEIO DE
TUTELA DE URGÊNCIA, NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, UMA VEZ QUE NÃO CONSTA DO ROL DO ARTIGO 11, DA LEI
8.213/91 E NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ARTIGO 13, DA LEI N. 8.213/91.
EMBORA OPERE EFEITOS EX TUNC, A REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA OU DA
TUTELA DE URGÊNCIA NÃO IMPEDE A UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DE PERCEPÇÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCEDIDO POR FORÇA DE TUTELA
PROVISÓRIA, PARA EFEITOS DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. 2.
FIXAÇÃO DA TESE DE QUE O PERÍODO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO, CONCEDIDO POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA, PODE SER
UTILIZADO PARA EFEITOS DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. 3.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. A Turma Nacional de Uniformização,
por unanimidade, decidiu conhecer e desprover o Pedido de Uniformização, fixando a tese de
que o período de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela
provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos
termos do voto do Juiz Relator. (Processo nº. 5002907-35.2016.4.04.7215/SC, Relator: JUIZ
FEDERAL FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, Julgamento em: 22/02/2018).
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Com isso, a parte autora faz jus à concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez a partir de 08/05/2019.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com DIB
em 08/05/2019, mantendo a Sentença nos demais termos. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000414825v23 e do código CRC 45747cdc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000368-88.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DERLINDA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 33), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de câncer de mama, com sequela definitiva de monoparesia, (ii) o laudo pericial
não condiz com as provas produzidas, (iii) os documentos apresentados aos autos indicam
que persistem os motivos da concessão do benefício por incapacidade, sendo indevida a
cessação, (iv) os laudos particulares são claros ao informar sua incapacidade para o labor
habitual, (v) o laudo médico pericial diz respeito ao momento de sua execução, não
analisando o seu quadro clínico pretérito, (vi) caso acolhido o disposto no laudo pericial, deve
ser mantido o benefício até a data de sua realização, visto que os documentos particulares
demonstram a incapacidade  em momento anterior, (vii) foi negado pelo Juízo o pedido de
esclarecimento de quesitos a perita, configurando cerceamento do direito de defesa.

Contrarrazões de Evento 37.

DATA DE NASCIMENTO: 10/10/1966 (atualmente com 53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: professora de libras.

DOENÇA(S): monoparesia no membro superior esquerdo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 26/02/2019, alegando que, por ser portadora
de câncer de mama, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
habitual de professora. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde
13/02/2019. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 06/08/2014 a 13/02/2019
(Evento 9).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Laudo de exame histopatológico, datado em 07/12/2018, atestando tecido
mamário apresentando área de necrose adiposa em fase de organização fibrótica, sem sinais
histológicos para neoplasia maligna infiltrativa no material examinado.

(ii) Laudo médico, datado em 09/08/2018, informando câncer de mama
esquerda, com pós operatório há 1 ano e queixa de drenagem de secreção purulenta no local
da cirurgia.

(iii) Laudo médico, datado em 21/02/2019, atestando que é portadora de câncer
de mama esquerda, foi submetida à quadrantectomia e esvaziamento axilar esquerdo, com
consequente sequela definitiva de monoparesia no membro superior esquerdo, possuindo
restrições a atividades com este membro e estando sem condições de realizar suas atividades
laborais.

(iv) Laudo médico, datado em 21/11/2017, atestando que encontra-se em
tratamento oncológico de câncer de mama esquerda, com retirada dos linfonodos axilares,
tendo sequela definitiva de monoparesia com o membro superior esquerdo.

(v) Laudos médicos, datados em 16/05/2017, 29/08/2017, e 15/02/2018
17/05/2018, atestando que não possui condições de trabalho, pois foi submetida a
linfadenectomia axilar total esquerda, acarretando em deficiência linfática definitiva e
irreversível do braço esquerdo, com dor a qualquer movimento, indicando incapacidade de
readaptação. 

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 27/05/2019, por
médico perito do Juízo, concluiu que a autora, embora fosse portadora de câncer de mama
prévio, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixa de ansiedade, irritabilidade
e dificuldade para relacionamento social, além de restrição de mobilidade em membro
superior esquerdo, (ii) a paciente apresenta, ao exame físico, bom estado geral, (iii) a
pericianda possui força preservada nos membros superiores, acusando dor a mobilização de
membro superior esquerdo, sem edema, crepitação ou limitação funcional, refere redução
total de amplitude de elevação, quadro não compatível com literatura médica, (iv) a paciente
demonstra cicatriz cirúrgica em mama e axila esquerdas bem consolidadas, (v) a examinada
foi portadora de câncer de mama, a patologia, contudo, mostra-se compensada com o
tratamento já realizado não havendo necessidade de outros, (vi) a autora não apresenta
incapacidade para suas atividades, haja vista a ausência de alterações importantes ao exame
físico/mental atual e aos documentos médicos apresentados, (vii) a paciente não comprova
incapacidade no período em que esteve afastada, mas sem benefício, pelos documentos
médicos que possui, (viii) não há indícios de que o labor acarretaria o agravamento do quadro
clínico da examinada, de acordo com a avaliação médica atual, (ix) a autora se encontra apta
ao exercício de suas atividades laborativas.
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Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou (Evento 23) quesitos complementares a serem esclarecidos pelo perito, estes
contudo, restaram indeferidos na sentença, sob a justificativa de que as respostas aos referidos
quesitos podem ser extraídas do teor de todo o laudo pericial. Mantém-se o indeferimento dos
quesitos complementares.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. O STJ firmou o entendimento segundo o
qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos
demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Ressalta-se que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial os
documentos médicos juntados, é suficiente para formar o convencimento desta TR/ES no
sentido de que a parte autora encontra-se inapta ao labor.

Os documentos médicos apresentados, na inicial, são claros ao atestar que a
autora é portadora de sequela definitiva de monoparesia no membro superior esquerdo, em
virtude do tratamento para retirada de câncer de mama. 

Em que pese a monoparesia do membro superior esquerdo não determine, por si
só, incapacidade laboral, deve-se ter em conta que a movimentação dos braços é inerente à
atividade de professora de libras, a medida que o seu exercício consiste em ensinar a Língua
Brasileira de Sinais, valendo-se de um conjunto de formas gestuais, sendo imprescindível a
plena movimentação de ambos os braços.

Assim, pode-se afirmar, portanto, que a autora permanecia incapaz para o
trabalho na ocasião em que sua benesse foi cessada administrativamente em 13/02/2019.
Ainda, diante das limitações da parte autora, concluo que ela se encontra inapta parcial e
definitivamente para o exercício de suas atividades laborativas habituais, ou seja, não se
vislumbra a possibilidade de ela voltar a exercer sua atividade de professora de libras.

A súmula n. 47 da TNU estabelece: “Uma vez reconhecida a incapacidade
parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado
para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

Analisando as condições pessoais da autora, em especial sua idade, nota-se que
ela nasceu em 10/10/1966 (Evento 1), atualmente com 53 anos de idade, não sendo possível
ter vida laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, em especial porque não há
possibilidade de reabilitação para outra atividade sem a incidência de redução salarial.

Com isso, conclui-se pela inviabilidade de reabilitação profissional.

Diante disso, o benefício de auxílio-doença ora reconhecido deverá ser
convertido em aposentadoria por invalidez, a partir da data do presente acórdão.
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Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o
restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação em 13/02/2019, com a conversão em
aposentadoria por invalidez a partir deste julgado. Para a atualização das parcelas, determino
a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal.  Deferimento da tutela provisória de urgência com
base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar
do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no
máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000389020v29 e do código CRC a7abf12c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5017088-73.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARLENE ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento 41)
que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença / aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 59), a autora alega, em síntese, (i) que o Juízo
a quo não mencionou em nenhum momento suas doenças, limitando-se a apenas concordar
totalmente com os apontamentos do laudo pericial; (ii) que impugnou o laudo pericial
requerendo a realização de nova perícia tendo em vista a necessidade de avaliação de suas
patologias por perito especialista nas doenças que o acometem, mas seu pedido não foi
analisado; (iii) que diante da comprovada ausência de especialidade do perito em avaliar suas
doenças, é nula a sentença proferida em decorrência de cerceamento de defesa, na forma do
art. 5º, LV da CF/88, havendo que ser proferido novo decisum após a realização de nova
perícia, desta vez por médico especialista nas áreas mencionadas; e (iv) que é uma pessoa de
meia idade, que sempre laborou em trabalhos estritamente braçais e pesados, não possuindo
qualquer qualificação profissional, nem tampouco estudo, de forma que não tem qualquer
condição de retornar ao mercado de trabalho para prover o próprio sustento.

Contrarrazões da parte ré (Evento 62).

DATA DE NASCIMENTO: 18/01/1969 (atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA(S): fibromialgia

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 26/11/2018, alegando que, por ser portadora
de artrose , fibromialgia, condropatia, derrame intra-articular e depressão grave, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar sua atividade laborativa habitual.
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Com a inicial, a autora apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos:

(i) Laudo de ressonância magnética do joelho direito realizada em 18/01/2017
(Evento 1);

(ii) Laudo médico emitido em 20/04/2018 informando que a autora foi
submetida a artroscopia no joelho direito há 6 meses, mantendo desde então quadro de dor e
encontrava-se em reabilitação fisioterápica (Evento 1); e

(iii) Laudo datado em 03/08/2018 relatando que a autora estava em
acompanhamento reumatológico devido a artrose e fibromialgia, com sintomas de
fibromialgia em atividade, apresentando limitação para suas atividades de serviços gerais
(Evento 1);

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 18/03/2019, por
médica especialista em Clínica Médica, Hematologia e Hemoterapia, concluiu que a autora,
embora fosse portadora de fibromialgia, não estava incapacitada para o trabalho habitual, uma
vez que não foram observadas ao exame pericial alterações clínicas e ao exame físico não há
limitações ou restrições.

Na ocasião, no tocante ao exame físico, deixou assente a jusperita:

Corada, hidratada, anictérica, acianótica, ausência de linfadenomegalias palpáveis, ausência
de edemas em membro inferior, ausência de edemas em face. Motricidade de membros
superiores e inferiores preservadas, sem restrições a deambulação e a movimentação dos
membros, grau de força V. Ausência de restrições e/ou limitação aos movimentos de grandes,
médias e pequenas articulações, ausência de linfedema. Membros superiores apresentando
simetria muscular. Deambula sem dificuldades. Não refere dor a colocação do estetoscópio
com pressão aumentada em região de tórax anterior e posterior. Ausência de artralgia e
ausência de sinais de artrite em pequenas, médias e grandes articulações

Ainda, em seu laudo complementar (Evento 31), esclareceu que:

Nos episódios típicos de cada um dos três graus de depressão: leve, moderado ou grave, o
paciente apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade.
Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da
capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga importante, mesmo após um
esforço mínimo. Observam-se em geral problemas do sono e diminuição do apetite. Existe
quase sempre uma diminuição da auto-estima e da autoconfiança e freqüentemente idéias de
culpabilidade e ou de indignidade, mesmo nas formas leves. O humor depressivo varia pouco
de dia para dia ou segundo as circunstâncias e pode se acompanhar de sintomas ditos
“somáticos”, por exemplo perda de interesse ou prazer, despertar matinal precoce, várias
horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da depressão, lentidão
psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e perda da libido. O número
e a gravidade dos sintomas permitem determinar três graus de um episódio depressivo: leve,
moderado e grave. E ainda, durante a entrevista pericial a pericianda mostrou-se bem
orientada no tempo e no espaço, com consciência clara, atenção e memória preservadas;
pensamento lógico com base na razão, com conduta coerente. E apresentou como queixa
principal e recorrente durante a entrevista: dor em tudo, em todas as partes do corpo.
Portanto não foram observados durante a Perícia Médica da data de 18 de março de 2019,
sinais ou sintomas de depressão moderada. (gn)
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Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito.

No caso, as enfermidades das quais a autora é portadora, em regra, são passíveis
de avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, a perita designada demonstrou
conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade
laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Ademais, os laudos médicos apresentados pela parte autora não possuem o
condão de infirmar as conclusões periciais, tampouco formam o convencimento desta TR/ES
no sentido que a autora encontra-se inapta ao labor.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377427v12 e do código CRC e92a5fbc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5009318-92.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JADER CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 35), o autor alega, em síntese, (i) que a
Sentença indeferiu todos os pedidos de esclarecimento, apesar de serem imprescindíveis para
atestar a real incapacidade do autor, conforme narrado na inicial; e (ii) que pela natureza da
sua lesão ortopédica, e pela localidade, ombros direito e esquerdo, a considerar sua atividade
habitual de auxiliar de obras, resta prejudicada a conclusão de que tem condições laborativas.

Contrarrazões de Evento 38.

DATA DE NASCIMENTO: 15/07/1982 (atualmente com 37 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de obras.

DOENÇA(S): conforme petição inicial, patologias ortopédicas nos ombros direito e esquerdo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 13/05/2019 alegando que, por ser portador de
graves patologias ortopédicas nos ombros esquerdo e direito, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 10/05/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
29/05/2016 a 14/07/2016 e de 29/09/2016 a 12/12/2017 (Evento 23).

Com a inicial, o autor apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos:
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(i) Laudo de ultrassonografia da perna esquerda datado em 01/06/2017, com
imagem do gastrocnêmio apresentando indicativo de ruptura de fibras e/ou tecidos de
reparação;

(ii) Laudo de ressonância magnética da perna esquerda datado em 15/02/2017,
informando que os achados são cmopatíveis com ruptura parcial na transição miotendínea
distal do gastrocnêmio medial;

(iii) Laudo de ressonância magnética do ombro direito emitido em 09/12/2015
relatando, entre outras alterações, artropatia acômio-clavicular com irregularidade córtico-
condral, extenso edema e realce na margem clavicular distal, provavelmente potencializado
por sobrecarga mecânica ou trauma local;

(iv) Laudo de ressonância magética do ombro esquerdo, emitido em
09/12/2015, atestando artropatia acrômio-clavicular, com pequeno cisto margeado por edema
na margem claviclar distal; e

(v) Laudo médico datado em 18/09/2018 informando que o autor apresentou
queixa de lesão em musculatura do gastrocnêmio medial esquerdo há dois anos. Teste físico
com sinal de Thompson negativo para lesão, sem novas lesões, sem alterações da junção
miotendínea.

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 28/06/2019, por
médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor encontra-se apto ao
trabalho, pois "não foram encontrados elementos que corroborassem as queixas do
periciado. Existiram traumas agudos no passado que foram tratados convenientemente, não
mais existindo dor e incapacidade de mobilização de qualquer parte do corpo".

Na ocasião, deixou assente o jusperito:

Dor e incapacidade de mobilização de ombro esquerdo – Não constatada – Periciado tem
História de trauma durante o trabalho em outubro de 2011. Ressonância magnética datada de
22/09/2011 com discretas alterações na junção acrômio clavicular, discreto derrame articular
e discretas alterações de manguito rotador. No mesmo segmento foi realizada Ressonância
Magnética de coluna cervical, que se encontrava dentro da normalidade. Tratado
convenientemente em novembro de 2011 por artroscopia de ombro esquerdo. Hoje, realiza
todos os movimentos de ombro com excelente amplitude e mobilidade. Ausência de limitação
aos movimentos. Dor e incapacidade de mobilização de ombro direito – Não constatada – Não
há história de lesão, dor ou incapacidade documentada para mobilização de ombro direito.
Realiza todos os movimentos de ombro com excelente amplitude e mobilidade. Ausência de
limitação aos movimentos. Dor e incapacidade de mobilização de perna esquerda – Não
constatada – Periciado tem História de queda de própria altura, sem relação com o trabalho
em outubro de 2016, com dor e edema em panturrilha esquerda. Realizou atendimento médico
no mesmo dia, 13/09/2016, com suposta lesão de tendão calcâneo. Foi realizada imobilização,
analgesia e encaminhado para Ultrassonografia. Em 16/09/2016 realizou Ultrassonogragafia
que identificou lesão parcial na junção miotendínea do músculo gastrocnêmio medial, com
aspecto fibrilar (estiramento). Em 17/09/2016 retorno à consulta para mostrar a
ultrassonografia. Indicado Bota gessada, analgésicos e anti-inflamatórios por 15 dias. Em
24/10/2016, realizou eletroneuromiografia, com atividade neural e muscular dentro dos limites
de normalidade em ambas as pernas. Em novembro de 2016, afastamento das atividades por
mais trinta dias para realização de fisioterapia. Em 15/02/2017, Ressonância magnética de
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controle mostrando alteração cicatricial na transição miotendínea distal do gastrocnêmio
medial e fibrose miotendínea do pequena do tríceps sural, sem retração significativa de fibras
musculares. Sinais de sobrecarga mecânica devido a presença de alteração discreta de
inserção de fáscia no rebordo anterior tibial. Em 01/06/2017, Ultrassonografia de cotrole
mostrando tecido de reparação (cicatricial) na junção miotendínea do músculo gastrocnêmio
medial. Em 17/09/2018, consulta médica com queixa de lesão antiga de panturrilha, mas nada
foi constatado ao exame. Solicitada Ultrassonografia. Em 18/09/2018, nova consulta médica
assim descrita: Queixa de lesão antiga do gastrocnêmio medial esquerdo. Teste físico negativo
para sinal de Thompson (O teste de Thompson é realizado para verificar ruptura do tendão de
Aquiles ou lesão muscular de panturrilha. Ocorre ausência de flexão plantar do pé quando há
a ruptura). Ausência de lesões novas. Sem alterações já junção músculo tendínea. À
Ultrassonografia mostra lesão antiga na transição miotendínea de gastrocnêmio medial
esquerdo, correspondendo à lesão pequena cicatrizada, sem sinais de rerotura ou
sangramento. Junção miotendínea integra. Ao ato pericial, periciado sem dificuldade de
deambulação, fica de pé em ponta de dedos, se equilibra em um único pé bilateralmente, tem
trofismo e força preservada em ambas as pernas, e realiza todos os exercícios solicitados, seja
com pé em extensão, flexão, pronação ou rotação. Não observo perda de massa muscular
consistente e não há alterações de sensibilidade.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável
do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa, tampouco violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante, uma vez que os documentos
apresentados estão compreendidos no período em que se encontrava em gozo do benefício
por incapacidade.

Ademais, o laudo médico mais recente, realizado em 18/09/2018 (Evento 1),
informa a ausência de limitação funcional, corroborando com a perícia médico-judicial no
sentido de não haver inaptidão para o labor habitual.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
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O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000430992v9 e do código CRC 1e5dde85.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5007023-19.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROSILENE LAGASSE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 50), a autora alega, em síntese, que (i) os
laudos médicos periciais restaram inconclusivos diante da necessidade de realização de
exames complementares, (ii) o pedido de resposta aos quesitos complementares apresentados
não foi apreciados, (iii) a perícia confirmou que é portadora de síndrome de
Addison, hipotireoidismo e tontura, sendo inconclusivo em relação a limitação que tais
patologias acarretam, (iv) as patologias das quais é portadora implicam em sérias limitações,
ocasionando dificuldade para o exercício de qualquer atividade, estando impossibilitada de
retornar ao labor, (v) a perícia judicial concluiu que trata-se de doença grave, (vi) suas
condições pessoais não foram analisadas pelo julgador, (vii) a afirmação de que não há
restrições laborativas é contrária aos laudos e exames particulares apresentados aos autos.

Contrarrazões de Evento 55.

DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1969 (atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pintora.

DOENÇA(S): síndrome de Addison, hipotireoidismo e tontura.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 26/07/2018, alegando que, por ser portadora
de síndrome poli glandular auto imune tipo II, com dominância de doença de Addison e
hipotiroidismo, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual
de pintora. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde a cessação.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 16/05/2016 a 30/06/2016 (Evento 42).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Laudo médico, datado em 31/05/2016, informando que se encontra internada
para tratamento de pneumonia bacteriana, sem previsão de alta.

(ii) Laudo médico, datado em 18/07/2016, atestando a presença de
hipotireoidismo mal controlado, com melhora mediante medicação, em situação estável.

(iii) Exame de endoscopia digestiva, datado em 14/08/2017, concluindo pela
existência de esofagite erosiva grau B de Los Angeles, hérnia de hiato por deslizamento,
gastrite endoscópica erosiva, mista, moderada e de antro, além de duodenite inespecífica.

(iv)  Laudo médico, datado em 22/06/2018, informando que se encontra em
tratamento regular para síndrome poli glandular autoimune tipo II, com dominância de
doença de Addison, no momento apresentando hipotensão postural grave e vertigem rotatória,
com quadro de fraqueza muscular, dificuldade para deambulação e pequenos esforços, bem
como queda de imunidade e infecções de repetição, necessitando de afastamento de qualquer
atividade laboral. 

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 30/10/2018, por
médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora, embora fosse portadora
de síndrome de Addison, hipotireoidismo e tontura, não estava incapacitada para o trabalho
habitual. Em anexo ao laudo pericial foram juntados os documentos médicos que embasaram
a análise do perito.

Destacou o perito que (i) a autora se apresentou em bom estado geral,  com
queixas de tontura e em tratamento para hipotireoidismo, (ii) a examinada é portadora de
síndrome de Addison, hipotireoidismo e tontura, (iii) trata-se de doença autoimune,  sem nexo
com o trabalho habitual, (iv) não houve comprovação de limitação para desempenho das
atividades laborais declaradas como exercidas aos testes periciais, ao exame pericial e exames
apresentados, (v) houve incapacidade no período de 13/05/2016 a 18/07/2016, havendo laudo
médico atestando a estabilidade clínica após esse período, (vi) o laudo pericial foi baseado no
exame físico realizado, nos laudos e exames apresentados e na história clínica da doença, (vii)
a paciente está realizando tratamento contínuo, fornecido ao todo ou em parte pelo SUS, sem
indicação de cirurgia, (viii) a patologia da autora pode acarretar a associação de outras
doenças, com diversas combinações entre si, (ix) a examinada não tem sua capacidade
laborativa reduzida, pois se encontrando a doença estável e sendo efetuado uso regular da
medicação, pode-se levar uma vida normal.

Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou quesitos
complementares (Evento 24), a serem esclarecidos pelo perito, que emitiu laudo (Evento 28),
informando que (i) durante o exame pericial não foram encontrados “efeitos colaterais”
limitantes, (ii) a examinada está realizando tratamento clínico e medicamentoso, (iii) a doença
que acomete a paciente pode ser considerada uma doença grave.
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Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito.

No caso, as enfermidades das quais a autora é portadora, em regra, são passíveis
de avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, o perito designado demonstrou
conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade
laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. O perito analisou os laudos
particulares de maneira consistente, sendo claro ao informar que, com o devido tratamento
médico, a doença da parte autora não ocasiona restrições laborativas. 

Ademais, a perícia informa breve período no qual a parte autora se encontrava
incapacitada, intervalo compatível com o benefício de auxílio doença recebido entre
16/05/2016 e 30/06/2016, sendo detectada a estabilização do quadro clínico em momento
imediatamente posterior.

Conclui-se que, não faz jus a autora ao benefício por incapacidade.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
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De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000428347v13 e do código CRC 407c85f4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001551-31.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SIDINEIA ALCINO DE FARIA ASSIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 33), a autora alega, em síntese, que (i) o laudo
pericial não condiz com os documentos médicos apresentados, que não foram considerados
pelo perito, (ii) o indeferimento dos quesitos apresentados após juntada do laudo
pericial consiste em cerceamento ao direito de defesa, (iii) o laudo pericial apenas versa sobre
o momento atual, devendo ser concedido o benefício de acordo com a incapacidade pretérita.

Contrarrazões de Evento 37.

DATA DE NASCIMENTO: 30/10/1983 (atualmente com 35 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: trabalhadora rural,

DOENÇA(S): epilepsia, depressão e hipertensão arterial. 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 29/11/2018, alegando que, por ser portadora
de epilepsia, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de
trabalhadora rural. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 25/10/2018.

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) Exame de eletroencefalograma digital, datado em 19/03/2018, atestando a
desorganização do ritmo elétrico base, sem registro de atividade epileptogênica.
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(ii) Laudo médico, datado em 27/09/2018, atestando que é portadora de
epilepsia desde a infância, além de quadro de depressão e psicose.

(iii) Ficha clínica, de 27/10/2015 a 20/09/2018, com relatos de histórico de
crises epilépticas, realização de tratamento, sem melhora, bem como quadro psiquiátrico de
depressão.

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 14/03/2019, por
médico perito do Juízo, concluiu que a autora, embora fosse portadora de epilepsia, depressão
e hipertensão arterial, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a pericianda é portadora de epilepsia, depressão e
hipertensão arterial, (ii) a autora se apresenta aos exames físico e mental em bom estado
geral, (iii) além do exame clínico, foram analisados e considerados os demais documentos
juntados aos autos, para a confecção do laudo pericial, (iv) a examinada não apresenta
incapacidade para suas atividades habituais de trabalhadora rural, uma vez que não foram
observadas alterações importantes que impeçam tal trabalho, nesse momento ou em data
anterior à perícia, (v) as patologias da autora mostram-se compensadas com o tratamento já
realizado, não havendo impedimentos funcionais, (vi) a examinada pode combinar o uso
de medicação com o labor habitual, sem prejuízos, (vi) as patologias descritas têm causa
desenvolvida/adquirida, (vii) conforme relato da autora, é portadora de epilepsia desde os
dois anos de idade, e de depressão há três anos, (viii) a examinada relata o afastamento da
atividade laboral há cerca de um ano, não estando incapacitada nesse período, (ix) não há
limitação funcional ou incapacidade laborativa.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou, na petição do Evento 24, os seguintes quesitos a serem esclarecidos pelo perito,
os quais restaram indeferidos sob a alegação de que as perguntas pertinentes à análise do
mérito já haviam sido respondidas na ocasião da perícia.

"1) O que estas enfermidades causam ao paciente? O que o paciente sente? 

2)Quais os tratamentos, e o que se espera dos mesmos? 

3)O que deve ser evitado, e o que se recomenda ?"

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Mantém-se, portanto, o indeferimento dos quesitos
complementares propostos.

Não obstante,  o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.
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Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados, apesar
de atestarem a existência de patologias, não informam que a autora se encontra incapaz para o
exercício de suas atividades habituais.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000382764v15 e do código CRC a93e31eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5001462-74.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALMIR JOSE SIMORA DA SILVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 31), o autor alega, em síntese, que (i) sofre
com quadro clínico e radiológico compatível com síndrome do impacto em ombro direito e
esquerdo e cervicartrose difusa, com fortes dores, realizando tratamento por tempo
indeterminado e estando incapacitado para o exercício da atividade habitual, (ii) devem ser
analisadas suas condições pessoais, tais como idade avançada, baixa escolaridade e irrisória
qualificação profissional e intelectual, (iii) os laudos médicos apresentados são suficientes
para afastar a conclusão equivocada da perícia, (iv) os laudos particulares atestam que é
portador de doença de cunho degenerativo, que lhe causa incapacidade a longo prazo, (v)
exerce a atividade de ajudante de caminhão, que requer demasiado esforço físico, (vi) além da
incapacidade física, encontra-se "socialmente inválido", haja vista suas condições sociais.

Contrarrazões de Evento 36.

DATA DE NASCIMENTO: 07/06/1959 (atualmente com 60 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante de caminhão.

DOENÇA(S): artrose na coluna e síndrome do impacto nos membros superiores.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 11/04/2019, alegando que, por ser portador de
síndrome do impacto nos ombros direito e esquerdo, além de cervicartrose, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de ajudante de caminhão.
Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde 23/03/2019. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 12/11/2018 a 23/03/2019 (Evento 8).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 99



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 467/472

5001462-74.2019.4.02.5002 500000377804 .V25 JESX51455© JES10873

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Laudo médico, datado em 13/02/2019, atestando que é portador de quadro
clínico radiográfico compatível com síndrome do impacto em ombros direito e esquerdo,
além de cervicartrose difusa, apresentando piora mediante sobrecarga mecânica e exercício
contra resistência, com importante limitação funcional e incapacidade laboral.

(ii) Laudo médico, datado em 21/11/2018, atestando que possui quadro clínico
compatível com cervicobraquialgia clínica e parestesias em membros superiores, além de
artrose em mão direita, sendo portador de importante limitação funcional.

(iii) Exame de radiografia da coluna cervical, datado em 14/01/2019, atestando
a presença de discreta redução do espaço discal entre C6-C7, uncoartroses moderadas
multiníveis no terço médio e distal e moderadas artroses interfacetárias multiníveis.

(iv) Exames de radiografia dos ombros direito e esquerdo, datados em
14/01/2019, informando estruturas ósseas com cistos subcorticais na projeção da tuberosidade
maior da cabeça umeral.

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 16/07/2019, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor não estava incapacitado para o
trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor comparece a perícia, aparentando dificuldade
para deambular e refere dor difusa em braços, incluso regiões claviculares, com piora a digito
pressão, (ii) testes de Jobe, Palm Up e provocativos para manguito rotador e para
epicondilites negativos, (iii) durante o exame pericial não foi constatada doença
incapacitante, apenas o relato de dor da parte autora, (iv) o periciando está realizando
tratamento que é oferecido pelo SUS, e cuja duração deve ser determinada pelo médico
assistente, (v) não foi constatada patologia ou incapacidade do autor.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. 

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados estão
compreendidos entre 12/11/2018 a 23/03/2019, período em que se encontrava em gozo do
benefício por incapacidade, não sendo juntado aos autos nenhum laudo que sugira a
permanência da incapacidade após esse período.
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O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377804v25 e do código CRC c48a70e0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5004480-09.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença (Evento 30) que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral condenando o INSS a pagar os proventos
do auxílio-doença NB 31/621.751.342-4 retroativos ao período da cessação, em
30/11/2018, até  09/07/2019

Em suas razões recursais (Evento 36), o INSS alega, em síntese, que deve ser
seguida a conclusão da perícia judicial, que conforme relatado pela  própria sentença, foi pela
ausência de incapacidade.

Contrarrazões da parte autora (Evento 39).

DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1967 (atualmente com 52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: estoquista.

DOENÇA(S): transtorno misto depressivo ansioso e etilismo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 11/03/2019 alegando que, por ser portador de
etilismo crônico, depressão recorrente e labirintite, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 30/11/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
12/02/2018 a 30/11/2018 (Evento 4, OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou os documentos médicos constantes no Evento
1, LAUDO7.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 100



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 470/472

5004480-09.2019.4.02.5001 500000410590 .V12 JES10873© JES10873

A perícia judicial (Evento 20), por sua vez, elaborada em 09/07/2019, por
médica especialista em Psiquiatria, concluiu que o autor, embora fosse portador de
transtorno misto depressivo ansioso e etilismo, não estava incapacitado para o trabalho
habitual.

A Sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob a seguinte
fundamentação:

[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez desde 30/11/2018 ou auxílio-doença.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/621.751.342-4 no período  de 19/2/2018 a
30/11/2018 (Evento 4, OUT1).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou  transtorno misto
depressivo ansioso e etilismo (Evento 20, quesito 2). Afirmou que o autor possui aptidão para
exercer a atividade habitual de auxiliar de produção (quesitos 6-7). Concluiu que não há
incapacidade atual para o trabalho (quesito 13).

O INSS não se manifestou sobre o laudo pericial (Evento 26).

O autor impugnou o laudo pericial (Evento 28, PET1). Alegou que:

O fato de o autor realizar tratamento medicamentoso não pressupõe incapacidade para o
trabalho. A perita negou a existência de efeito colateral incapacitante dos medicamentos
usados pelo autor. Não há motivos para supor que o autor não possa exercer sua atividade
habitual. 

O autor alegou que:
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Não há motivo para realizar outra perícia, porque a matéria foi suficientemente esclarecida no
laudo pericial (art. 480 do CPC/2015) e porque não foi comprovada nenhuma nulidade que
contaminasse a produção da prova.

A perita admitiu que a doença diagnosticada manifesta-se na forma de crises repetitivas e
insuscetíveis de previsão a ponto de prejudicar, antes e depois da perícia, o desempenho de
atividade profissional (quesito 14).

O laudo datado de 8/1/2019 relatou etilismo crônico e relato do autor de tonturas,
desequilíbrio, alucinações auditivas e memória precária (Evento 1, LAUDO7).

O laudo datado de 16/2/2019 relatou história de etilismo crônico e depressão recorrente,
atualmente com rebaixamento do humor, adinamia, anedonia, parestesias, instabilidade
postural, vertigens, desatenção, baixa concentração, esquecimento, comprometimento
cognitivo e sono irregular. Avaliou que o quadro se mantém mesmo após interrupção do
consumo de álcool há um ano aproximadamente e com o uso regular das medicações
específicas. Concluiu deve ser considerada a aposentadoria por invalidez do autor, devido
ao atual comprometimento cognitivo e o motor como sequelas do etilismo (Evento 1,
LAUDO7).

São admissíveis como fonte de prova complementar os laudos de médico assistente que sejam
contemporâneos ao momento do cancelamento do benefício e que revelem dados convergentes
com o laudo pericial. Presume-se, assim, que na data do cancelamento do benefício, em
30/11/2018, o autor continuava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/621.751.342-4 desde a
cessação, em 30/11/2018. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou
comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

Em 9/7/2019, a perita afirmou que não há sintomatologia incapacitante para função habitual
alegada (quesito 8). 

O autor tem direito aos proventos do auxílio-doença NB 31/621.751.342-4 retroativos ao
período da cessação, em 30/11/2018, até  9/7/2019, data do exame pericial. 

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar os proventos
do auxílio-doença NB 31/621.751.342-4 retroativos ao período da cessação, em
30/11/2018, até  9/7/2019.

[...]

Como se observa, ainda que em sede de perícia judicial tenha sido constatada a
capacidade laborativa da parte autora, o Juízo de origem conclui, a partir dos documentos
médicos apresentados pelo autor, que ele permanecia inapto ao labor na ocasião que teve sua
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benesse por incapacidade nº. 31/621.751.342-4 cessada pela Autarquia Previdenciária em
30/11/2018, tendo determinado o restabelecimento da referida benesse, bem como sua
cessação em 09/07/2019, dia de realização do exame pericial.

Insta registrar que o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões
da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos
do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015), sendo essa a hipótese dos autos.

Com efeito, o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a
documentação médica juntada pelo autor, são elementos suficientes que formam o
convencimento desta TR/ES no sentido que o autor se encontrava sem condições de trabalho
em 30/11/2018, sendo devido o restabelecimento do auxílio-doença de nº. 31/621.751.342-4,
benefício esse que deve ser mantido até 09/07/2019, data da perícia e ocasião que se verificou
a recuperação da capacidade laborativa da parte autora.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000410590v12 e do código CRC a2654c0d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5001109-34.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO ALVES DA CUNHA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido autoral de restabelecimento de aposentadoria por invalidez,
com condenação em danos morais. 

Em suas razões recursais (Evento 41), o réu alega, em síntese, que (i) o juizado
especial federal é incompetente ratione materiae para conhecer do pedido de indenização por
danos morais, visto que se trata de matéria concernente ao direito administrativo, abordando a
aferição da ocorrência da responsabilidade civil, (ii) o benefício foi cessado pelo não
atendimento à convocação, ressaltando que a convocação para verificação da regularidade de
manutenção de benefício previdenciário é praxe de todos institutos de previdência, sendo que
o não atendimento é motivo para suspensão do benefício, (iii) a parte autora não sofreu lesão
caracterizável como dano moral,  sendo que o simples indeferimento ou a cessação de um
benefício previdenciário não causa lesão moral ao segurado a justificar a indenização
postulada, (iv) não há prova no sentido da caracterização do alegado dano moral, ou seja, não
ficou evidenciada a prática de ato administrativo ilegal ou o exercício abusivo do controle
administrativo capaz de gerar transtorno psicológico excepcional, e (v) o valor vindicado
fixado a  título de indenização moral (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo e representa um
débil enriquecimento sem causa por parte da autora, em prejuízo do cofre previdenciário. 

Contrarrazões de Evento 46.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o Juizado Especial Federal tem competência
para julgar o pedido de dano moral, cumulado com o de concessão de benefício
previdenciário.

O autor ajuizou ação, em 21/03/2019, alegando que, por ser portador de
limitações ortopédicas na coluna, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de pedreiro. Requereu o restabelecimento do benefício de aposentadoria
por invalidez desde a cessação em 31/07/2018 e o pagamento de indenização por danos
morais no montante de R$30.000,00, em razão da cessação indevida e de forma arbitrária
(alegou que o benefício foi cancelado sem ter havido convocação para perícia médica).
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 22/11/2012 e 18/02/2013 e aposentadoria
por invalidez de 16/05/2013 e 31/07/2018 (Evento 10).
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Em contestação, o INSS impugnou o pedido de indenização por danos morais
sob os seguintes argumentos:

(...) Em relação a eventual pedido de indenização por danos morais, o mesmo deve ser
indeferido, uma vez que não se observa, na presente hipótese, qualquer justificativa para o
deferimento, aplicando-se o recente Enunciado n.º 58 aprovado pelas Turmas Recursais do
Espírito Santo, in verbis: "O indeferimento de requerimento administrativo para concessão de
benefício previdenciário ou assistencial somente dá causa à indenização por danos
extrapatrimoniais, se evidente a prática de ato administrativo ilegal ou o exercício abusivo do
controle administrativo capaz de gerar transtorno psicológico excepcional." (Diário
Eletrônico da JF da 2ª Região, 12.06.2017, pág. 204) (...)

Como se observa, a autarquia nada alega perante a afirmação do autor, na
inicial, de que o benefício foi cessado de forma arbitrária, tampouco apresenta documento
que comprove a intimação do segurado para a realização de perícia administrativa. 

A sentença, por sua vez, deferiu o pedido de indenização por danos morais sob
os seguintes fundamentos:

(...) A suspensão da benesse, in casu, configura conduta lesiva ao direito da parte autora, apto
a ensejar a responsabilidade civil do réu pelo constrangimento causado, o que justifica a
condenação da parte ré por dano moral.

Ademais, a natureza alimentar do benefício, por si só, configura elemento suficiente para
demonstrar a presunção do prejuízo advindo da suspensão indevida, sendo desnecessária,
portanto, qualquer exigência de prova concreta nesse sentido. Afinal, é inconcebível
dimensionar o sofrimento ou a dor de uma pessoa, exatamente porque esses sentimentos são
ínsitos ao espírito humano e perceptíveis pela experiência.

Com base em tais premissas, merece compensação o dano causado ao patrimônio moral da
parte autora, sendo assim, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender
que é razoável, proporcional e suficiente para compensar a parte autora pelo dano causado e
desestimular a reincidência em condutas desta natureza. (...)

Desse modo, percebe-se que as insurgências veiculadas no recurso inominado
do INSS versam sobre fatos e argumentos não alegados na sua peça de defesa, que não podem
ser conhecidos, por tratar-se de inovação em sede recursal. Nesse sentido, é o entendimento
da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPOSIÇÃO DE MULTA - REVISÃO DO QUANTUM: IMPROPRIEDADE. 1. Tendo em vista
a vedada inovação recursal, não se pode apreciar, em sede de recurso ordinário, a exemplo
da apelação, questões não articuladas na inicial do mandado de segurança e não discutidas
pela instância de origem, sob pena de violação do princípio tantum devolutum quantum
appellatum. 2. Em sede de mandado de segurança não é possível verificar a razoabilidade ou
não da multa aplicada em face da gravidade da infração cometida. Precedentes desta Corte. 3.
Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa parte, não provido." (STJ, ROMS - RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 24234, Proc. nº 2007.01.17100-9/RJ, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 05/05/2009, DJ. 21/05/2009)
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO -INOVAÇÃO RECURSAL -
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 128 E 517 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO COGITADAS NA INICIAL
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO APLICAÇÃO DA TABELA PRICE LEGALIDADE
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Não merece ser acolhido recurso de agravo interno
onde o recorrente não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos
fundamentos da decisão hostilizada, persistindo, destarte, imaculados e impassíveis os
argumentos nos quais o entendimento foi firmado. - É defeso ao Magistrado conhecer, em
sede de apelação, de temas que não foram cogitados na inicial. - A teor do previsto no
parágrafo único do artigo 250 do Código de Processo Civil, devem ser aproveitados os atos
processuais que não causem prejuízos às partes. - Não ocorre anatocismo decorrente da
utilização da Tabela Price, vez que os alegados juros capitalizados decorrem de qualquer
sistema de pagamento antecipado ou periódico dos juros, e não propriamente do Sistema de
Amortização Francês. - Agravo interno improvido. (TRF-2 - AC: 199451010131512 RJ
1994.51.01.013151-2, Relator: Juiz Federal Convocado JULIO MANSUR, Data de
Julgamento: 01/06/2011, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: -
Data::21/06/2011)

Voto por não conhecer o recurso do INSS. Sem custas e condenação em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000335185v36 e do código CRC e641f3c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5005363-53.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDVALDO PEREIRA DA CRUZ (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
tempo especial o período de 29/12/2004 a 17/5/2012. 

Em suas razões de Evento 13, o autor alega que (i) faz jus ao reconhecimento de
tempo especial de 20/8/2012 a 18/11/2016, em que laborou como vigilante armado, (ii)  o
PPP fornecido pela empregadora à época do requerimento administrativo do beneficio não
registrou que tinha porte de arma habitual e permanente, porém a empresa corrigiu o
documento (em anexo), e (iii) apesar de o STJ, no REsp 1702553 RS 2017/0259801-6,
entender que o labor como vigilante é especial em razão da periculosidade, a sentença  deixou
de reconhecer o lapso temporal impugnado como tempo de serviço especial sob o argumento
de que o formulário PPP não indicaria que labora com porte de arma habitual e permanente. 

O INSS, em suas razões de Evento 16, alega, em síntese, que (i) a simples
anotação na CTPS não é suficiente para comprovação da especialidade das atividades
desempenhadas pelo recorrido, (ii) a atividade de vigilante não está prevista nos anexos dos
Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7. do Anexo III do
Decreto n. 53.831/1964), (iii) para que a atividade de vigilante possa ser enquadra no item
citado, imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de porte de arma de
fogo, (iv) para os períodos enquadrado não foi apresentado nenhum documento emitido pela
empresa empregadora, o recorrido poderia ter diligenciado para obtenção da documentação
necessária a comprovar a especialidade de suas atividades desempenhadas no período, mas
desincumbiu-se de seu ônus probatório, (v) na via administrativa o recorrido também não
apresentou nenhum outro documento, informando acerca das atividades desempenhadas,
relativo ao período questionado e indevidamente enquadrado, (vi) os documentos juntados
não permitem aferir a condição de periculosidade, não trazendo a informação de que o autor
trabalhava armado, sendo que, sem apresentação do SB-40 ou Perfil Profissiográfico
Previdenciário com as informações do empregador, conforme exigido no art. 58, § 1°, da Lei
8.213/1991, não se pode enquadrar a função exercida pelo autor como sendo especial, eis que
não apresentado documento hábil à comprovação do exercício de atividade como prevista na
legislação previdenciária, (vii) o sindicato não está habilitado a fornecer o documento, de
modo que o autor deveria ter diligenciado junta às empregadoras e/ou massa falida para
obtenção da documentação apta a comprovar a especialidade das atividades que
desempenhava, (viii) além disso, consta apenas que o recorrido estava autorizado a portar
arma de fogo, sem prova da efetiva utilização, (ix) carece aos sindicatos, como representantes
de uma categoria profissional, a isenção para atestar as condições de trabalho de seus
associados que possam inclusive prejudicar o interesse da categoria que representam, sendo
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que nenhuma norma legal atribui tal poder aos sindicatos, não justificando a substituição da
empresa empregadora pelo sindicato, como ocorreu no caso sub judice, (x)  no período
posterior ao Decreto nº 2.172, de 5/3/1997, o exercício da atividade de guarda/vigilante
deixou de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições especiais, passando a ser
considerados somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos, ou seja,
não há nenhum item relativo a periculosidade, (xi) para os períodos posteriores ao Decreto nº
2.172/1997 não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante, independentemente do uso
de arma de fogo, visto que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou
biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de atividade especial, e (xii)
no que concerne aos períodos anteriores à edição do Decreto 2.172/1997, os elementos
probatórios constantes nos autos não comprovam a periculosidade na atividade
desempenhada pela parte autora. 

Contrarrazões do INSS de Evento 17.

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
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habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.
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Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, a sentença reconheceu como especial o período de 29/12/2004 a
17/5/2012.
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Para demonstrar a alegada incapacidade nesse período, o autor apresentou o
PPP emitido pela empresa VSG Vigilância e Segurança em Geral Ltda. demonstrando que 
laborou como vigilante, com uso de arma de fogo, sendo que as suas atividades consistiam
em "inibir e prevenir qualquer tentativa de ação criminosa contra os bens patrimoniais sob
proteção, utilizando revólver calibre 38".

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Quanto ao período impugnado pelo autor (20/8/2012 a 18/11/2016), nota-se que
ele apresentou novo PPP de Evento 13, expedido, em 5/8/2019, pela empresa SVA Segurança
e Vigilância Armada Eirel Ltda.,  demonstrando que ele laborou como vigilante, com uso de
arma de fogo, sendo que as suas atividades consistiam em "zelar pela guarda do patrimônio e
exercer a vigilância do posto, armado ou desarmado, percorrendo sistematicamente e
inspecionando suas dependências, para evitar roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades".

Registre-se que, em contrarrazões, o INSS não impugnou o documento em
análise. 

Dessa forma, faz o autor jus ao reconhecimento de tempo especial de 20/8/2012
a 18/11/2016.

Somando-se o tempo contributivo do autor, na DER, em 6/12/2017, com o
acréscimo decorrente dos períodos reconhecidos como especiais (29/12/2004 a 17/5/2012 e
20/8/2012 a 18/11/2016), tem-se o seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/03/1983 23/06/1984                     481            1,00                481      1     3   25
27/06/1986 15/09/1986                       81            1,00                  81     -      2   20
09/09/1986 23/01/1995                   3.059            1,00             3.059      8     4   17
06/03/1995 15/04/1995                       41            1,00                  41     -      1   11
14/08/1995 05/04/2000                   1.697            1,00             1.697      4     7   24
06/09/2000 05/03/2003                     911            1,00                911      2     5   29
13/04/2004 03/01/2005                     266            1,00                266     -      8   23
29/12/2004 17/05/2012                   2.697            1,40             3.776    10     4     4
02/08/2012 18/11/2016                   1.570            1,40             2.198      6    -      8
19/11/2016 06/12/2017                     383            1,00                383      1    -    18

 Total:           12.893    35     3   27

Assim, faz o autor jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
com proventos integrais desde a DER. 

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/10/2019, os
Recursos Especiais ns. 1.831.371/SP, 1.831.377/PR e 1.830.508/RS como representativos da
controvérsia repetitiva descrita no Tema 1031, no qual se busca definir sobre a “possibilidade
de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei
9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo”. Acrescenta-se
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que foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos que versem sobre o tema e tramitem no território  nacional (art.
1.037, II, do CPC).

No caso em exame, os documentos apresentados pelo autor demonstram que
houve o uso de arma de fogo nos períodos reconhecidos como especiais, não havendo que se
falar em suspensão do feito, nos termos da decisão do STJ, pois não se discute aqui a
possibilidade de reconhecimento de tempo especial sem uso de arma de fogo, pois, nos
períodos impugnados, o autor efetivamente exerceu a atividade de vigilância armada. 

Voto por conhecer ambos os recursos  e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso do autor para reconhecer o exercício de tempo espcial de 20/8/2012 a 18/11/2016 e
determinar a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em 6/12/2017. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem custas. Honorários
advocatícios devidos pela autarquia em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000355985v21 e do código CRC d838c30a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5002800-20.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIA HELENA GOMES NEVES KAIQUE (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela autora como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especiais os períodos de 08/10/1990 a 05/08/1993, 25/05/1993 a 17/08/1994, 15/06/1994 a
22/07/1998 e 22/06/1999 a 30/12/2015 e determinando a revisão da aposentadoria com
efeitos desde a DER em 30/12/2015. 

Em suas razões recursais (Evento 37), o INSS alega, em síntese, que (i) a
atividade de auxiliar/técnico de enfermagem, por si só, não pressupõe  o contato direito e
efetivo, ou seja, habitual e permanente, com os agentes biológicos nos termos previstos no
decreto previdenciário, (ii) no caso de auxiliares e técnicos, de regra, o contato é apenas
potencial e eventual, por isso não se adequando aos termos da legislação previdenciária para
fins de considerar especial tal atividade, (iii) de acordo com a legislação previdenciária,
consideram-se agentes biológicos bactérias, fungos, protozoários, parasitas, vírus e outros que
tenham a capacidade de causar doenças ou lesões em diversos graus nos seres humanos e que
por isso podem ser chamados de patógenos, sendo que a contaminação por agentes biológicos
potencialmente patogênicos pode se dar através da pele, mucosas e fluidos corporais, que se
propagam pelo ar, água, solo, alimentos ou outros seres vivos contaminados, (iv) o tratamento
legislativo da matéria iniciou-se com a previsão, na Portaria SCM-51/39 (item III), de que
apenas “as operações industriais em que haja contato com quaisquer produtos oriundos de
animais carbunculosos” estão sujeitas a riscos biológicos, a qual foi incorporada ao Quadro II
do Decreto nº 48.959-A/1960 em razão de se tratar de insalubridade de grau máximo, (v)
a Portaria Ministerial nº 262/1962 adicionou à lista os animais infectados com carbunculose,
brucelose ou mormo, além dos trabalhos em estábulos e cavalariças, em razão do tétano (item
VII), tendo se referido vagamente aos “serviços de assistência médico hospitalar em que haja
contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes” (item XI), (vi) o Decreto
nº 53.831/1964 (códigos 1.3.1 e 1.3.2), além de se reportar às atividades já previstas na
referida portaria, previu como agentes biológicos específicos os “germes infecciosos e
parasitários humanos”, incluindo no enquadramento os trabalhadores em “serviços de
assistência médica, odontológica e hospitalar em que haja contato obrigatório com
organismos doentes ou com materiais infecto-contagiantes”, (vii) pela leitura das normas,
constata-se que o contato eventual aos agentes biológicos explicitados, em razão do ambiente
de trabalho, não serve como fundamento para o reconhecimento da atividade como especial,
já que não é o risco de contaminação que justifica o direito de contagem privilegiada, mas
sim a certeza de que o próprio exercício da função, por si só, é garantia de contato
permanente com material infectocontagioso, (viii) a  análise de períodos até 05/03/1997
baseia-se na presunção de exposição ao agente nocivo através da descrição do ambiente de
trabalho e das atividades realizadas, (ix) a exposição aos agentes biológicos, por expressa
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determinação legal (vide teor da descrição dos agentes nos decretos), deve ser direita,
habitual, permanente e obrigatória, (x) a razão para exigência dos atributos permanência e
obrigatoriedade da exposição a agentes patogênicos infectocontagiantes não se reporta tão-
somente a um risco ou desgaste maior a que se sujeitam os profissionais da área de saúde em
comparação aos trabalhadores em geral, (xi) os adjetivos permanente e obrigatório encontram
suporte nas estatísticas e estudos técnicos de ordem médica e de segurança do trabalhador,
firmando o entendimento de que apenas as profissões cuja característica seja lidar diretamente
com portadores de doenças infecto-contagiosas ou materiais se encontram em uma situação
de risco diferenciada, (xii) ao se falar em contato obrigatório com portadores de doenças
infectocontagiosas ou materiais contaminados, não se está a fazer referência a situações em
que este contato ocorre por mera possibilidade de se lidar com agentes patogênicos ainda não
identificados, (xiii) o  contato obrigatório é aquele no qual efetivamente existem indícios
claros ou a certeza prévia do contato com pacientes e materiais contaminados, como
característica das tarefas típicas adstritas à função enquadrada, (xiv) a análise da legislação
permite que se conclua que os agentes biológicos que se enquadram na legislação de regência
da aposentadoria especial para qualquer período são aqueles de natureza infectocontagiosa,
ou seja, de alta transmissibilidade e, por exemplo, existentes nos setores de isolamento de
hospitais, trabalhos com autópsias, laboratórios de anatomopatologia, trabalhos em
biodigestores, fossas sépticas e galerias, trabalhos com lixo urbano ou rural, manipulação de
vacinas etc., (xv) analisando os PPPs apresentados quanto à descrição da atividade, forçoso
concluir que auxiliar/técnico de enfermagem desempenhada pela parte recorrida não
demandava  o contato direto e obrigatório, bem como habitual e permanente com portadores
de doenças infectocontagiosas ou materiais contaminados, sendo tal contato apenas potencial,
ou seja, não há certeza que tal ocorra cotidianamente, por isso sendo caracterizado como um
contato eventual e, ainda, intermitente, (xvi) para fins de enquadramento especial por agentes
biológicos, a lei exige que o contato seja habitual e permanente, o que só ocorre em setores de
isolamento de hospitais, trabalhos com autópsias, laboratórios de anatomopatologia, trabalhos
em biodigestores, fossas sépticas e galerias, trabalhos com lixo urbano ou rural, manipulação
de vacinas etc., consoante disciplinados nos decretos, o que não é o caso da parte recorrida,
(xvii) houve fornecimento e uso do EPI Eficaz durante todo o período declarado no PPP, de
modo que mesmo na remota hipótese de ter ocorrido exposição a agente nocivo, a nocividade
da atividade foi eliminada ou reduzida pelo uso do EPI eficaz, e (xviii) a sentença merece
reparo quanto ao índice de correção a ser aplicado de modo a aplicar o previsto art. 1º-F da
Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

A autora, em suas razões de Evento 49, alega que (i) no presente recurso
inominado, o que se deseja é a condenação do INSS a revisar o benefício atualmente
percebido pela parte autora, a partir da data da reafirmação da DER administrativa
(05/05/2016 - Evento 12, Pet1) ao invés da DER (30/12/2015), eis que mais benéfico, (ii)
requereu a aplicação do artigo 690 da IN 77/2015 a fim de que tivesse direito ao melhor
benefício, nos temos dos art. 687 e 688 e Enunciado 5 do CRPS, (iii) não se trata de
reafirmação judicial da DER, mas sim de procedimento administrativo expressamente
previsto na Instrução Normativa nº 77/2015, (iv) o pedido de reafirmação da DER foi
realizado por ocasião do requerimento na via administrativa, momento em que, com
inteligência no art. 687 da IN nº 77/2015, o INSS “deve conceder o melhor benefício a que o
segurado fizer jus”, (v)  se da DER até a decisão/concessão do benefício preencheu os
requisitos para a percepção de benefício melhor, faz jus à reafirmação da DER, (vi) não há
discussão sobre a possibilidade de se considerar tempo de contribuição posterior ao
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ajuizamento da ação (reafirmação da DER), já que já está, inclusive, aposentada, (vii) trata-se
de recálculo/revisão da RMI, (viii) a sentença contabilizou, até a DER (30/12/2015), 24 anos,
8 meses e 15 dias, sendo que, na reafirmação da DER, em 05/05/2016, completa 25 anos e 20
dias, (viii)a sentença determinou a condenação do INSS a revisar o benefício atualmente
percebido a partir da data da DER (30/12/2015), considerando como especial, para efeito de
cálculo da RMI respectiva, os períodos de 08/10/1990 a 05/08/1993, 25/05/1993 a
17/08/1994, 15/06/1994 a 22/07/1998 e 22/06/1999 a 30/12/2015, com DIP na presente data,
se, e somente se, a renda mensal for superior que a atual, (ix) como ao tempo da DER ela não
havia completado os 25 anos, ele determinou que aquele tempo encontrado (24 anos 8 meses
e 15 dias) fosse considerado especial para fins de cálculo, (x) ocorre que ,na reafirmação da
DER na seara administrativa, em 05/05/2016, ela consegue completar tempo suficiente para
converter a sua aposentadoria por tempo de contribuição comum em aposentadoria especial,
(xi) o que se requer é que a aposentadoria por tempo de contribuição comum seja convertida
em aposentadoria especial, com direito à percepção das diferenças, corrigidas
monetariamente, desde a reafirmação da DER na seara administrativa, conforme garante a
própria Constituição Federal, a legislação, decretos, portarias etc., se, e somente se, a renda
mensal for maior que a atual, e (xii)  o INSS deve apresentar o cálculo do valor da renda
mensal apurada após a revisão, antes de implementar a modificação, para que seja averiguado
pela parte autora se a nova RMI é superior ou inferior à atual.

Contrarrazões de Evento 42 e Evento 54.

VOTO

As profissões de auxiliar de enfermagem/técnico de enfermagem devem ser
consideradas atividades especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.1.3
do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e código 2.1.3 do Anexo do Decreto 83.080/1979), cuja
sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995. 

Assim, faz jus a autora ao reconhecimento de tempo especial, pelo menos,
até 28/4/1995 (data da edição da Lei 9.032). 

Quanto ao período posterior a 28/4/1995, de acordo com o código 1.3.4 do
Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se
desenvolve em contato permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes, tal como
ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4
do quadro anexo do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou
parasitários humanos”, em “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou
materiais infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras
atividades afins”.

Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
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contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 
4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão
“micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: (i) contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; (ii) contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias e tanques); e (iv) contato com lixo urbano
(coleta e industrialização).

No caso,  a controvérsia se resume aos períodos de 15/06/1994 a 22/07/1998 e
de 22/06/1999 a 30/12/2015 (a autarquia reconheceu administrativamente os outros períodos
listados na inicial).

Para o período de 15/06/1994 a 22/07/1998, a autora apresentou o PPP
expedido pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemiririm demonstrando que
ela exerceu a atividade de atendente de enfermagem e este exposta a vírus, bactérias,
protozoários e fungos (análise qualitativa). No campo 14.2, consta que as atividades
consistiam em "preparar medicação, conforme orientação médica, higienizar os pacientes,
alimentar o paciente, preparar os pacientes para exames e raio-x, realizar curativos, aplicar
injeções, puncionar veias, aferir pressão, atender os pacientes, trocar roupa de cama dos
leitos".

Como se observa,  a descrição das atividades desenvolvidas, no âmbito hospitar,
não deixam dúvidas de que a autora esteve, de forma habitual e permanente, em contato com
pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas e manuseio de materiais contaminados. 

Assim, deve ser mantida a especialidade. 

Para o período de 22/06/1999 a 30/12/2015, a autora apresentou o PPP
expedido pela Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico demonstrando que ela
exerceu a atividade de técnica de enfermagem e este exposta a vírus e bactérias (análise
qualitativa). No campo 14.2, consta que as atividades consistiam em "prestar auxílio geral
aos pacientes utilizando técnicas de enfermagem no acompanhamento, tratamento e
recuperação da saúde, esterilizar instrumentos cirúrgicos e de enfermagem, realizar e
auxiliar os pacientes em banhos, curativos e higienização extracorpórea, dentre outras".

Como se observa,  a descrição das atividades desenvolvidas, no âmbito hospitar,
não deixam dúvidas de que a autora esteve, de forma habitual e permanente, em contato com
pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas e manuseio de materiais contaminados. 

Assim, deve ser mantida a especialidade. 
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Agora, passa-se à análise do recurso da parte autora. 

A autora, em suas razões, alega que faz jus à reafirmação da DER em 5/5/2016
(Evento 12, PET1) porque isso seria mais benéfico para ela. 

Admite-se a reafirmação da DER, prevista pela Instrução Normativa n. 77/2015
do INSS e ratificada pela Instrução Normativa n. 85/2016, também em sede judicial, nas
hipóteses em que o segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício
após a conclusão do processo administrativo, admitindo-se o cômputo do tempo de
contribuição inclusive quanto ao período posterior ao ajuizamento da ação, desde que
observado o contraditório, e até a data do julgamento do recurso contra a sentença (TR4,
5007975-25.2013.4.04.7003, DJ 18/4/2017). 

Segundo o STF, o segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício em
conformidade com as regras vigentes quando da implementação das condições para a
concessão (RE 269.407 e RE 266.927). 

No caso,  houve o deferimento do pedido inicial para condenar o INSS a revisar
o benefício atualmente percebido pela parte autora, a partir da data da DER (30/12/2015). A
autora, por sua vez, afirma que, em 5/5/2016, a RMI do benefício 

O art. 181-B da Lei 8.213/1991 assim dispõe:

Art. 181-B.  As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela
previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis. 

Parágrafo único.  O segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que
manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do
primeiro de um dos seguintes atos:  I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou 
II - saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de
Integração Social.                         

Considerando que a autora não recebeu as parcelas pretéritas com relação à
revisão da RMI de seu benefício previdenciário desde a DER, em 30/12/2015, eis que não
houve ainda o trânsito em julgado da sentença e não foi concedida tutela antecipada nesse
sentido, faz ela jus ao recebimento do melhor benefício na data em que reuniu os requisitos
para tanto.

O STJ, no julgamento do Tema 995 (afetado), discute a "possibilidade de se
considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data
de entrada do requerimento-DER- para o momento de implementação dos requisitos
necessários à concessão de benefício previdenciário: (I) aplicação do artigo 493 do
CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973); (II) delimitação do momento processual oportuno
para se requerer a reafirmação da DER, bem assim para apresentar provas ou requerer a sua
produção". 

Houve a determinação de suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território
nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 (acórdão publicado no DJe de
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22/08/2018).

Ocorre que, em sessão realizada em 23 de outubro de 2019, o Superior Tribunal
de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a possibilidade de computar o tempo de
contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a reafirmação da data de entrada do
requerimento administrativo (DER) para o momento de implementação dos requisitos
necessários à concessão de benefício previdenciário.

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso e
lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de que é
possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das
contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado
houver implementado os requisitos para a benesse postulada.   

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso da parte autora para determinar o recebimento do melhor benefício na data em que
reuniu os requisitos para tanto (reafirmação da DER). Em atenção à petição de Evento 57,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e
de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação.  Sem custas. Honorários advocatícios devidos pelo INSS em 10%
sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378003v30 e do código CRC 31583f8b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:6:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5002125-48.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBSON LOUZADA BATISTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de tempo
rural de 26/02/1974 e 30/09/1978 e 01/11/1978 a 31/01/1981 e de tempo especial
de 01/10/1978 a 17/10/1978, bem como os períodos que constam na CTPS de 01/09/1998 a
30/11/1998, 17/01/2001 a 16/01/2002, 01/07/2009 a 01/04/2010 e 01/02/2012 a 19/04/2013.
Deixou de reconhecer o alegado labor agrícola  de 01/01/1985 a 31/07/1991 e o pretenso
labor especial de 02/02/1981 a 20/08/1981, 19/02/1982 a 15/12/1984, 28/09/1993 a
26/02/1994 e 05/09/1994 a 22/12/1994.

Em suas razões recursais (Evento 32), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) laborou no campo de 26/2/1972 a 25/2/1974, ainda criança, com os seus pais, havendo
conjunto probatório suficiente nesse sentido, (ii) deve ser aplicado ao caso a Súmula 5/TNU,
a qual dispõe que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei
8.213/1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários, (iii)
apesar de não possuir documentação específica dos anos de 1972 a 1974 em seu nome,
apresentou contrato de parceria agrícola em nome de sua genitora desde o ano de 1970 e
histórico escolar da escola singular “Fazenda Dorcelo Batista” nos anos de 1970 a 1973, que
demonstram que desde, pelo menos, o ano de 1970 a família já laborava em meio rural, (iv)
não bastasse, as suas testemunhas foram unânimes em afirmar que desde pequeno laborava
com os seus genitores na lavoura, em regime de economia familiar, (vi) também faz jus ao
reconhecimento de atividade rural de 01/01/1985 a 31/07/1991, tendo em vista que
apresentou início de prova material que foi corroborada pela prova testemunhal, (vii) consta
título eleitoral com registros de votos em 1978, 1982 e 1986 constando a profissão de
lavrador, como também recibo referente a negociações rurais datado em 1986, (viii) deve ser
reconhecido o tempo especial de 02/02/1981 a 20/08/1981 e 19/02/1982 a 15/12/1984 em que
laborou como motorista, por enquadramento por categoria profissional, nos termos do Anexo
II do Decreto 83.080/1979 (item 2.4.2), e (ix) deve ser reconhecido ainda o tempo especial
de 28/09/1993 a 26/02/1994 e 05/09/1994 a 22/12/1994, em que laborou como carpinteiro,
pelo mesmo motivo e com base no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964, pois exercia a
atividade em construção civil. 

Contrarrazões de Evento 38.

VOTO

Do tempo especial (motorista)
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A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Quanto ao período laborado como motorista, verifica-se que o item 2.2.4 do
Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 contemplava a profissão de motoneiros e condutores
de bondes, motoristas e cobradores de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão e o item
2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/1979 mencionava a categoria de Motorista de ônibus e
de caminhões de cargas (ocupados em caráter permanente). Assim, não é qualquer categoria
de motorista, mas os motoristas de carros pesados (ônibus e caminhões de carga), que se
enquadram nos itens mencionados para fazer jus à aposentadoria especial, necessitando-se de
prova do tipo de veículo que o segurado dirigia.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do
tempo especial, por presunção legal. Ocorre, no entanto, que é de se ter certo o exercício
de atividade de motorista de caminhão ou de ônibus e não simples referência genérica à
profissão de motorista, pois que esta não estava enquadrada nos Decretos regulamentadores
da matéria.

A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS para que seja viabilizado o
enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995. 
É evidente que, em se tratando de motorista de caminhão e ônibus (que eram atividades
especiais passíveis de enquadramento até a Lei 9.032/1995), é necessário que o empregador
indicado seja correlato a tal tipo de atividade. Nesse sentido:
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EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo
de serviço especial é possível o enquadramento por atividade ou categoria profissional até
28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em
anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso do motorista,
por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que eventualmente
pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa
transportadora). 2. Acórdão anulado para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova
já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.

(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

No caso, o autor afirma que, nos períodos de 02/02/1981 a 20/08/1981 e
19/02/1982 a 15/12/1984, laborou como motorista e, por esse motivo, deve ser reconhecida a
especialidade por presunção de nocividade (enquadramento de categoria profissional). 

A CTPS (Evento 1, PROCADM6) aponta que, no  período de 02/02/1981
a 20/08/1981  o autor exerceu o cargo de motorista, não havendo referência ao tipo de
veículo que dirigia. Porém, percebe-se que
a atividade empresarial da empregadora (construção civil), descrita na espécie de
estabelecimento, não deixa dúvidas de que se tratava de caminhão ou veículo similar (grande
porte). Assim, deve ser reconhecida a especialidade. 

Com relação ao período de 19/02/1982 a 15/12/1984, a CTPS aponta que o
autor laborou como motorista, não havendo referência ao tipo de veículo que dirigia. Nota-se
que a atividade empresarial da empregadora (prestação de serviço de impermeabilizações),
descrita na espécie de estabelecimento, não sinaliza que se tratava de caminhão ou veículo
similar (grande porte). Assim, não deve ser reconhecida a especialidade. 

Do tempo especial (carpinteiro em construção civil)

Para haver o enquadramento no item 2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964
(perfuração, construção civil e assemelhados/edifícios, barragens, pontes/trabalhadores em
edifícios, barragens, pontes, torres”) não basta que o segurado trabalhe como pedreiro
ou servente, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou assemelhados em
edifícios, barragens, pontes ou torres. 

O autor afirma que, nos períodos de 28/09/1993 a 26/02/1994 e 05/09/1994 a
22/12/1994, laborou como carpinteiro em construção civil, motivo pelo qual faria jus ao
reconhecimento da especialidade. 

A CTPS demonstra que o autor, de 28/09/1993 a 26/02/1994, laborou como
carpinteiro na empresa Farpa Engenharia Ltda., não havendo nenhuma outra informação de
que laborava em construção civil em edifícios, barragens, pontes ou torres. Assim, não deve
ser reconhecida a especialidade almejada.
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Quanto ao período de 05/09/1994 a 22/12/1994, a CTPS demonstra que o autor
laborou como carpinteiro na empresa Concresolo Engenharia Ltda. (ramo da construção
civil), não havendo nenhuma outra informação de que laborava em construção civil em
edifícios, barragens, pontes ou torres. Assim, da mesma maneira, não deve ser reconhecida a
especialidade almejada.

Do tempo rural 

O autor ajuizou esta ação pugnando pelo reconhecimento de tempo especial de
02/1972 a 09/1978, 11/1978 a 01/1981 e 01/1985 a 07/1991. A sentença reconheceu a
especialidade de 26/02/1974 e 30/09/1978 e 01/11/1978 a 31/01/1981. Assim, a controvérsia
se limita ao exercício de atividade agrícola de 26/2/1972 a 25/2/1974 e 01/01/1985 a
31/07/1991.

Os elementos dos autos demonstram que o autor, de fato, exerceu atividade
agrícola desde criança, com os pais, tendo em vista o início de prova material corroborado
pela prova testemunhal. A sentença reconheceu a especialidade a partir de 26/2/1974, quando
o autor completou 14 anos de idade. Por sua vez, o autor, ora recorrente, alega que laborou,
na verdade desde 26/2/1972, quando contava com 12 anos de idade. 

Sabe-se o teor da Súmula 5/TNU que dispõe que "a prestação de serviço rural
por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente
comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários". Todavia, para a comprovação
da atividade rural, é necessário início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito
(art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ), sendo que esse início de prova
material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34).

Compulsando os autos, observa-se os seguintes documentos que vinculam o
grupo familiar ao campo:

(i) contrato de parceria agrícola, datado em 21/6/1970, firmado pelos pais do
autor Antonio Batista Ximenis e Paulina Louzada Batista com Otavio Batista Ximenes
(proprietário), estabelecendo o exercício de labor rural na propriedade deste, localizada em
Farinha Seca, Colatina/ES, com prazo indeterminado;

(ii) título de eleitor, datado em 3/3/1978, qualificando o autor como lavrador;

(iii) recibo de pagamento realizado por Otávio Batista Ximenes em razão de
indenização de uma área de plantio de café (data ilegível);

(iv)  certidão de casamento, celebrado em 22/12/1979, qualificando o autor
como lavrador.

Para atribuir eficácia a esses documentos, que sinalizam o exercício de atividade
rural desde 1970, foram colhidos o depoimento pessoal do autor e os depoimentos das
testemunhas. 
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Como bem destacou a sentença, a própria parte autora afirmou que, em 1981,
deixou o meio rural e passou a trabalhar em outra cidade em atividades urbanas. Quando ao
fato de que teria voltado a exercer o labor rurícola em 1985, não há início de prova material
nesse sentido. Dessa forma, deve ser reconhecido o exercício de labor rural somente
de 26/2/1972 a 25/2/1974, pois houve início de prova material corroborado pela prova
testemunhal. 

Do tempo contributivo

A sentença apurou que o autor teria reunido à época o tempo de 23 anos, 2
meses e 28 dias. 

Somando-se a esse tempo o acréscimo relativo ao período especial
de 02/02/1981 a 20/08/1981 e o tempo rural de 26/2/1972 a 25/2/1974, depreende-se que,
mesmo assim, o autor não reuniu tempo suficiente para obtenção da aposentadoria almejada. 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
apenas ao recurso do autor para reconhecer o exercício de atividade rural de 26/2/1972 a
25/2/1974 e de atividade especial de 02/02/1981 a 20/08/1981, mantendo-se a sentença
quanto aos demais aspectos. Sem custas. Honorários advocatícios devidos, pelo INSS,  em
10% sobre o valor da causa. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000399248v33 e do código CRC 1cd9759c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000320-26.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIZABETH BARBIERI GRAMELICK (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Evento 16, Reclno1) interposto pelo INSS em
face de sentença que julgou procedente o pedido e determinou a revisão do valor da RMI da
aposentadoria da parte autora (NB: 184.720.044-0),  mediante a soma integral dos salários de
contribuição dos vínculos concomitantes do Período Básico de Cálculo - PBC, respeitando o
limite do teto previdenciário. Contrarrazões no Evento 21, Reclno1.

VOTO

Acerca do cálculo do salário-de-benefício no caso de contribuição em razão de
atividades concomitantes, assim dispõe a Lei nº 8.213/1991:

Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em razão de
atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários-de-
contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou
no período básico de cálculo, observado o disposto no art. 29 e as normas
seguintes:

I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do
benefício requerido, o salário-de-benefício será calculado com base na soma dos
respectivos salários-de-contribuição;

II - quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário-de-benefício
corresponde à soma das seguintes parcelas:

a) o salário-de-benefício calculado com base nos salários-de-contribuição das
atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício
requerido;

b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada uma das demais
atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de
contribuição e os do período de carência do benefício requerido;

III - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea
"b" do inciso II será o resultante da relação entre os anos completos de atividade
e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício.
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§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao
limite máximo do salário-de-contribuição, contribuiu apenas por uma das
atividades concomitantes.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução
do salário-de-contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite
máximo desse salário.

A TNU, ao julgar o PEDILEF 00001592920114036307 (Relatora Juíza Federal
Maria Lúcia Gomes de Souza, DOU 18/08/2017, pág. 138/308.), fixou entendimento no
sentido de que

(...) o art. 32 da Lei n. 8.213/91 deixou de ter vigência a partir de 01/04/2003,
pois, com a extinção da escala de salário-base (arts. 9º e 14 da MP 83/2002,
convertida na Lei n. 10.666/2003), a regra deixou de produzir o efeito
pretendido, tendo ocorrido sua derrogação, motivo pelo qual proponho a
uniformização do entendimento de que: a) tendo o segurado que contribuiu em
razão de atividades concomitantes implementado os requisitos ao benefício em
data posterior a 01/04/2003, os salários-de-contribuição concomitantes
(anteriores e posteriores a 04/2003) serão somados e limitados ao teto; e b) no
caso de segurado que tenha preenchido os requisitos e requerido o benefício até
01/04/2003, aplica-se o art. 32 da Lei n. 8.213/1991, observando-se que se o
requerente não satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício
requerido, a atividade principal será aquela com salários-de-contribuição
economicamente mais vantajosos, na linha do entendimento uniformizado no
âmbito desta TNU (Pedilef 5001611-95.2013.4.04.7113). 

Posteriormente, ao julgar o PEDILEF 5003449-95.2016.4.04.7201 (acórdão
publicado em 05/03/2018), afetado como representativo de controvérsia (Tema 167), a TNU
firmou a seguinte tese no vinculado:

O cálculo do salário de benefício do segurado que contribuiu em razão de
atividades concomitantes vinculadas ao RGPS e implementou os requisitos para
concessão do benefício em data posterior a 01/04/2003, deve se dar com base na
soma integral dos salários-de-contribuição (anteriores e posteriores a 04/2003)
limitados ao teto.

A aposentadoria da parte autora foi iniciada em 11/10/2018 (evento 1, CCON5),
estando a sentença de acordo com o entendimento fixado pela TNU.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas isentas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5000977-65.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
reconheceu o exercício de atividade especial de 08/09/1980 a 31/12/1990.

Em suas razões recursais (Evento 40), alega, em síntese,  que (i) faz jus ao
reconhecimento de tempo especial de 01/01/1991 a 31/03/1999, 01/04/1999 a 30/06/2004 e
01/07/2004 a 09/09/2010, por exposição a agentes biológicos, (ii) nesses períodos, exerceu a
atividade de gari, fazendo limpeza de ruas e praças, coletando lixo seco e armazenando-o em
sacos de lixo para posterior coleta,  capina das arestas de ruas de bloquete, (iii) o Anexo 14 da
NR 15, da Portaria 3.214/1978, relaciona as atividades que envolvem os agentes biológicos,
cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, (iv) as atividades  não podem
assim ser desconsideradas como especiais pelo simples fato de que não houve a especificação
no PPP sobre a habitualidade e permanência, (v) ao analisar as “descrições das atividades” no
PPP, nota-se que realizava diversas tarefas, estando claro, nos PPPs apresentados, o risco
biológico de exposição a microrganismos e parasitas e bactérias, fungos, etc., (vi) o aspecto
essencial para a caracterização da permanência é indissociabilidade entre a exposição ao
agente nocivo e o processo de produção, pouco importando o tempo de exposição ao agente
nocivo, (vii) o tempo de exposição será importante apenas para a aferição da nocividade, em
termos quantitativos, sendo o que importa para verificar se a exposição permanente, é se o
trabalhador, para o exercício da sua atividade, esteve exposto, necessária e obrigatoriamente
ao agente nocivo, (viii) durante o extenso vínculo, com a descrição das atividades, fica
demonstrado a habitualidade e permanência, independente de anotação no PPP, (ix) até que se
prove o contrário, as informações contidas no PPP são presumidas como verdadeiras,
podendo as empresas caso prestem informações falsas, responderem por crime de falsidade
ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de
documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal, (x)  poderia ter o magistrado
solicitado o laudo técnico pericial para sanar todas as suas dúvidas e fazer um julgamento
correto do caso em questão, (xi) a avaliação dos agentes biológicos é qualitativa em qualquer
período, uma vez que não existe “acúmulo” da exposição prejudicando a saúde e sim uma
chance de contaminação, estando presente em qualquer local em que há a coleta de lixo
urbano, (xii) no que tange ao enquadramento nos conceitos de habitualidade e permanência,
não é o tempo de exposição, mas sim o risco de exposição, ou seja, basta o contato de forma
eventual para que haja risco de contração de doenças, e (xiii)  como bem consta das
descrições constantes nos PPPs apresentados, ao realizar limpeza de ruas e praças, coletando
lixo seco, e armazenando-o em sacos de lixo, indubitavelmente esteve em contato com
agentes biológicos oriundos de lixo urbano, ou seja, comprovada a exposição por meio de
laudo técnico devidamente formulado por profissionais que possuem aptidão técnica, que o
exercício da atividade se deu com exposição aos agentes biológicos, a atividade deve ser
reconhecida como especial.
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Contrarrazões (Evento 46).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do
Decreto 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto 53.831/1964 e anexo II do Decreto
83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Antes da Lei 9.032/1995 era inexigível a comprovação da efetiva exposição a
agentes nocivos; o reconhecimento do tempo de serviço especial era possível apenas em face
do enquadramento na categoria profissional do trabalhador ou em face de sua sujeição a
agentes nocivos, o que poderia ser provado por qualquer meio, à exceção do trabalho exposto
a ruído e calor, com relação ao qual sempre se exigiu medição técnica.

A partir da vigência da Lei 9.032/1995, ou seja, a partir de 29/4/1995, tornou-se
inviável o enquadramento por categoria profissional. Desde então, houve a necessidade de
comprovação da sujeição a agentes nocivos, por qualquer meio de prova, até o início da
vigência do Decreto 2.172/1997. Com a superveniência do decreto, em 5/3/1997, a prova
deve ser feita por meio do formulário previsto em regulamento, o qual terá de ter lastro em
laudo técnico.

Cabe acrescentar que, a partir de 3/12/1998, passou a viger nova redação do § 1º
do art. 58 da Lei 8.213/1991 (dada pela Lei 9.732/1998), que passou a referir à comprovação
da exposição a agentes nocivos “... nos termos da legislação trabalhista”. Por conseguinte,
desde então (3/12/1998, a exposição deverá ser apurada quantitativamente, nos casos em que
a legislação trabalhista assim dispõe (anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15); ou deverá ser
apurada qualitativamente, também seguindo o disposto na legislação trabalhista (anexos 6, 13
e 14 da NR-15). É o que decorre do art. 278 da IN 77/2015 do INSS e dos arts. 64, § 2º, e 68,
§ 2º, do Decreto  3.048/1999.
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No caso, a controvérsia, nos autos, se restringe ao reconhecimento de tempo
especial nos períodos de 01/01/1991 a 31/03/1999, 01/04/1999 a 30/06/2004 e 01/07/2004 a
09/09/2010.

Para o período de 01/01/1991 a 31/03/1999, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Serviço Autônomo Meio Ambiente e Limpeza Urbana demonstrando que, nesse
período, laborou como gari, com exposição a micro-organismos (bactérias, fungos etc.).
Consta, no campo 14.2, que as atividades consistiam em "realizar limpeza de ruas e praças,
coletando lixo seco e armazenando-o em sacos de lixo para posterior coleta; realizar a
capina das arestas de ruas de bloquete". 

Para o período de 01/04/1999 a 30/06/2004, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Companhia Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental
demonstrando que, nesse período, laborou como gari, com exposição a micro-organismos
(vírus, bactérias etc.). Consta, no campo 14.2, que as atividades consistiam em "realizar
limpeza de ruas e praças, coletando lixo seco e armazenando-o em sacos de lixo para
posterior coleta; realizar a capina das arestas de ruas de bloquete". 

Para o período de 01/07/2004 a 09/09/2010, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental demonstrando
que, nesse período, laborou como gari, com exposição a micro-organismos (vírus,
bactérias etc.). Consta, no campo 14.2, que as atividades consistiam em "realizar limpeza de
ruas e praças, coletando lixo seco e armazenando-o em sacos de lixo para posterior coleta;
realizar a capina das arestas de ruas de bloquete". 

Nos termos do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e do Anexo
XIV da NR-15, é especial a atividade com "trabalhos e operações em contato permanente
com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em hospitais, serviços de
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana (MICRO-ORGANISMOS E PARASITAS
INFECTOCONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS)".

No caso, pela leitura dos PPPs, pode-se concluir, em princípio, que as atividades
desenvolvidas por autor estariam enquadradas no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto
3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15, em razão de exposição  a micro-organismos, todavia
nota-se que o contato, no caso, seria apenas eventual.  

Quanto à forma de exposição habitual e permanente aos agentes nocivos em
questão, cumpre registrar que a circunstância de o contato com os agentes biológicos não
perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a
agentes nocivos habitual e permanentemente. 

Por outro lado, esta TR/ES firmou o entendimento de que a atividade de gari é
insalubre, para fins de reconhecimento de serviço especial, quando há trabalho de coleta de
lixo urbano, que não é o caso dos autos. Assim, pode-se concluir que as atividades
desenvolvidas pela autora realizando limpeza de ruas e praças, coletando lixo seco e

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 106



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 27/431

5000977-65.2019.4.02.5005 500000412678 .V24 JES10515© JES10515

realizando capina das arestas de ruas não presumem a exposição ao risco biológico em exame
(micro-organismos, germes, animais em decomposição, parasitasinfecciosos vivos e suas
toxinas) de forma habitual e permanente. 

Nos autos do processo 2007.51.01.808876-8/RJ, DJ 31/1/2012, a Primeira
Turma Especializada deste TRF da 2ª Região, reconheceu tempo especial de gari, entendendo
que a atividade de lidar com o lixo urbano (micro-organismos, fungos, parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas, bactérias, animais), de forma habitual e permanente, seria efetivamente
prejudicial à sua saúde e à sua integridade física, com base no rol dos agentes nocivos dos
Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979.

Os julgados a seguir, também proferidos por este TRF da 2ª Região, também
reconhecem a especialidade em razão de atividade de gari, porém quando  referente à coleta
e industrialização do lixo:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. GARI DA COMLURB. ATIVIDADE
EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI). NÃO COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. TEMPO
SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (...) 3. Embora a atividade de gari não
esteja mencionada nos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 como especial, pode-se
concluir pela existência de insalubridade, periculosidade ou penosidade no trabalho
desenvolvido através de outros elementos probatórios acostados aos autos, já que o rol das
atividades insalubres, perigosas ou penosas é meramente exemplificativo e tendo em vista a
notoriedade da insalubridade das atividades exercidas pelo gari. 4. O autor demonstrou que o
período trabalhado como gari na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
(de 14.03.1984 e 26.08.2010) era efetivamente prejudicial à sua saúde e à sua integridade
física, já que executou suas tarefas exposto, de forma habitual e permanente, a agentes
biológicos (microorganismos e parasitas infecciosas vivos e suas toxinas) em atividade
referente à coleta e industrialização do lixo, perfazendo mais de vinte e cinco anos e,
ensejando, assim, o direito à aposentadoria especial. (...) 6. Negado provimento à apelação e
à remessa necessária, nos termos do voto”. (TRF2, APELREEX 08009181620114025101,
APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho,
Relatora SIMONE SCHREIBER, 2ª Turma Especializada, Data da decisão 12.11.2015, data da
publicação 12.11.2015).

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO INSS. DECLARAÇÃO DE
QUE O TEMPO EXERCIDO COMO GARI NA COMLURB DEVERÁ SER QUALIFICADO
COMO ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATUALIZAÇÃO
DA LEI 11.960/2009 A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. RECURSO E REMESSA
PARCIALMENTE PROVIDOS. I. No presente caso, não resta dúvida sobre a insalubridade a
que esteve submetido o autor, ora como gari hospitalar, ora como gari varredor, porquanto
exposto a risco biológico (lixo urbano e hospitalar, microrganismos, germes, animais em
decomposição, parasitas infecciosos vivos, e suas toxinas)", circunstâncias que ensejam seu
enquadramento como atividade especial. Acrescenta-se a isto o fato de que, tanto os Decretos
53.831/64, 83.080/79, e 2.172/97, quanto o atualmente em vigor, Decreto nº 3.048/99,
estabelecem, quanto ao fator determinante da conversão do tempo de serviço, a presença do
agente nocivo no meio ambiente de trabalho. E ainda que, este último, em seu art. 68,
reconhece a atividade de GARI como atividade especial, tendo em vista o contato com
microorganismos, parasitas infecciosos e suas toxinas, além da coleta e industrialização do
lixo, conforme o anexo IV, 3.0.1, letra "g" do referido decreto. II. No que concerne ao Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP, quanto à validade do mesmo, para a comprovação da
exposição a agente nocivo, cumpre ressaltar que o referido formulário foi criado pela Lei
9.528/97 e é um documento que deve retratar as características de cada emprego do segurado,
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de forma a facilitar a futura concessão de aposentadoria especial. Desde que identificado no
aludido documento, o engenheiro, médico ou perito responsável pela avaliação das condições
de trabalho, como ocorreu no caso concreto (fls. 29/41), é possível a sua utilização para a
comprovação da atividade especial, fazendo as vezes de laudo pericial. Nesse sentido: TRF2,
APEL 488095, Primeira Turma Especializada, Rel. Juiz Federal Convocado Aluisio Gonçalves
de Castro Mendes, DJ de 06/12/2010, p. 94/95. (...) V. Recurso e remessa necessária
parcialmente providos”. (TRF2, APELREEX 08110390620114025101, APELREEX - Apelação
/ Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho, Relator Desembargador
Federal Abel Gomes, Data da Decisão 19.08.2015, Data da Publicação 04/09/2015)

Além disso, o regulamento do Ministério do Trabalho classifica o trabalho em
contato permanente com o lixo urbano (coleta e industrialização) como atividade
insalubre em grau máximo, não incluindo os trabalhadores que varrem o lixo urbano e
realizam demais atividades conexas à função, como capinar, retirar entulhos, lavar calçadas e
ruas etc. 

Nesses termos, deve ser mantida a sentença, porém por outros fundamentos.

Voto por conhecer o recurso da autora  e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante a AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000412678v24 e do código CRC b562c29b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000485-10.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEVAIR BARTELS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
reconheceu o exercício de atividade especial somente de 07/05/1975 a 30/09/1986 e
01/05/1987 a 30/11/1990 e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição com proventos integrais desde 27/7/2016. 

Em suas razões recursais (Evento 20), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) faz jus ao reconhecimento de tempo especial de 26/12/1990 a 08/06/1991, 06/03/1997 a
31/07/1997, 01/08/1997 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/03/2007, 01/04/2007 a 27/07/2016,
(ii) no período de 26/12/1990 a 08/06/1991,  entrou em contato com a empresa Frisa –
Frigorífico Rio Doce S/A para que o PPP fosse corrigido, constando a metodologia utilizada
para aferição do agente nocivo “ruído”, apresentando-o nesta oportunidade, (ii) como se
depreende do PPP apresentado, no períodos em questão, esteve exposto a ruído de 86,7 dB,
acima do limite permitido em lei,  (iii) não é necessária a demonstração de que a exposição
aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em
períodos anteriores à publicação da Lei nº 9.032/1995, (iv) é devido o reconhecimento dos
períodos anteriores a 29/04/1995 em que o ruído era superior ao limite legal, uma vez que a
exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma
permanente, (v) com relação aos períodos de 06/03/1997 a 31/07/1997, 01/08/1997 a
31/12/2003, 01/01/2004 a 31/03/2007 e 01/04/2007 a 27/07/2016, esteve exposto ao fator de
risco “eletricidade”, constando do PPP a  descrição de atividades, (vi) como se depreende do
PPP, ficava exposto de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente em
tensões/voltagens superiores a 250 volts, (vii) embora o STF tenha afirmado quando do
julgamento do recurso extraordinário com agravo e repercussão geral (ARE 664.335) que a
utilização de EPI eficaz descaracterizaria a atividade especial, o fato é que no mesmo
julgamento foi afirmado que não pode ser a simples declaração do empregador no Perfil
Profissiográfico Previdenciário para descaracterizar a especialidade da atividade, (viii) todo
empregador vai inserir no PPP que o uso do EPI é eficaz, pelo fato de não poder colocar o
empregado em ambiente nocivo sem o uso de equipamento de proteção, (ix) as empresas em
sua grande maioria não fiscalizam a utilização dos referidos equipamentos, bem como sequer
fornecem o referido equipamento de proteção, (x) o empregador produz todos os documentos
obrigatórios para a concessão do benefício de aposentadoria especial de forma unilateral, sem
dar oportunidade para o empregado se manifestar, e caso queira questionar o conteúdo do
formulário ou não concorde com o documento, deve promover uma ação trabalhista para
tanto, (xi) o trabalhador, que é a parte hipossuficiente da relação, não participa do processo de
apuração dos dados do PPRA – Programa de Prevenção a Riscos Ambientais e no PCMSO –
Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, (xii)  as declarações relativas ao uso de
EPIs também têm repercussão direta na redução da carga tributária do empreendimento
empregador, (xiii) o § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº
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9.732/1998, estabeleceu que a empresa que reconhecer a existência, no quadro de
empregados, de trabalhadores sujeitos a condições agressivas à saúde ou à integridade física,
deverá recolher alíquotas mais elevadas, (xiv) é dado para as empresas que “comprovam”
terem adotado medidas de proteção coletiva ou individual, responsáveis por neutralizarem ou
reduzirem o grau de exposição do trabalhador a níveis de tolerância de modo a afastar a
concessão da aposentadoria especial, a dispensa de recolher o adicional SAT, nos termos da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de n. 971/2013, em seu art. 293, § 2º, (xv)
 se a empresa informa que fornece equipamentos que neutralizam agentes nocivos, só tem a
ganhar com a referida informação, o que não pode ser aceito e repassado para o segurado da
autarquia previdenciária que tem a sua saúde e integridade física afetada pelos agentes
nocivos, (xvi) o ônus de refutar as informações no PPP recai ao segurado, parte
hipossuficiente da relação previdenciária, (xvii) nesses casos em que não é possível verificar
e ter certeza da real e efetiva eficácia do EPI, o Poder Judiciário e a Administração Pública
deverá reconhecer o direito a aposentadoria especial, (xviii) nas atividades sujeitas a tensões
elétricas, a neutralização dos agentes nocivos em razão dos equipamentos de proteção
individual somente viabiliza a execução das atividades, sem, contudo, eliminar a
periculosidade da exposição à eletricidade, eis que o risco de morte permanece, (xix) não há
que se falar em uso de EPI eficaz que afaste o reconhecimento dos períodos pleiteados no
caso concreto., (xx) após o reconhecimento das atividades especiais desempenhadas nos
períodos pleiteados, requer seja aplicada a fórmula 85/95 conforme o art. 29-C da Lei nº
8.213/1991, tendo em vista ter atingido a pontuação necessária (95 pontos), e (xxi)  o
interregno do período posterior à DER até o ajuizamento da ação (28/07/2016 a 02/07/2018)
poderá ser usado para que alcance a aplicação da fórmula 85/95, uma vez que este é o pedido
principal da presente demanda e o melhor benefício ao qual tem direito.

Contrarrazões de Evento 33.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.
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Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)
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O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
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irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.
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(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.
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Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
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dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença não reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 26/12/1990 a 08/06/1991, 06/03/1997 a 31/07/1997, 01/08/1997 a 31/12/2003, 01/01/2004
a 31/03/2007, 01/04/2007 a 27/07/2016.
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Para o período de 26/12/1990 a 08/06/1991, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Frisa Frigorífico Rio Doce S/A, em 20/9/2019 (retificando o PPP apresentado
na inicial, conforme Evento 27), demonstrando que esteve exposto a ruído em intensidade de
86,7 dB, ou seja, acima do limite permitido em lei (80 dB). Consta que a técnica utilizada
para a apuração do agente foi a dosimetria com base na NHO-01 da FUNDACENTRO e na
NR-15 (Anexo I), o que é suficiente para demonstrar a utilização da metodologia prevista na
legislação. Registre-se que o documento contém todos os requisitos legais, apontando,
inclusive, os profissionais habilitados que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. 

Segundo o art. 435 do CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

Assim, deve ser reconhecida a especialidade de 26/12/1990 a 08/06/1991.

Para o período de 06/03/1997 a 27/07/2016, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Luz e Força Santa Maria S/A demonstrando que exerceu o cargo de eletricista
com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts.  Consta, no documento, que, desde
9/11/1994, faz uso de EPI eficaz e, em razão dessa informação, a sentença afastou a alegada
especialidade. 

Desde a edição do Decreto 2.172, de 5/3/1997, a periculosidade não é
contemplada em regulamento como fator de contagem especial do tempo de serviço. Assim,
desde o Decreto 2.172/1997, ou ao menos desde a EC 20/1998, não há suporte legal e
constitucional para o cômputo de atividades perigosas como especiais.

Por outro lado, o STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos
repetitivos, decidiu que as atividades nocivas à saúde relacionadas nas normas
regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do trabalho ser
reconhecido em outras atividades – como a exposição a eletricidade (superior a 250
volts) – mesmo depois da edição do Decreto 2.172/1997 e da EC 20/1998, desde que
permanentes, não ocasionais nem intermitentes.

No caso, o PPP demonstra que o autor atuou como eletricista e esteve exposto à
eletricidade acima de 250 volts de forma habitual e permanente, conforme a descrição das
atividades no campo 14.2 do documento apresentado. 

No entanto, consta, em tal documento, que houve fornecimento de EPI eficaz, o
que afasta a especialidade impugnada, porque a nocividade do agente em questão estaria
mitigada com o uso de equipamentos de proteção. 

Considerando que o próprio autor apresentou o PPP indicando o uso de EPI
eficaz, o qual possui presunção de veracidade, caberia a ele mesmo trazer algum elemento de
prova em sentido contrário, como, por exemplo, o laudo técnico que serviu de base para a
elaboração do PPP, providência da qual não se desincumbiu. 
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Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que afasta a alegação de tempo
especial nos períodos em questão. 

No que tange à DIB, não obstante o fato de o PPP relativo ao período
de 26/12/1990 a 08/06/1991, ora reconhecido como especial, ter sido apresentado em sede
recursal (retificando o PPP apresentado na inicial), deve-se ser mantido o pagamento do
benefício desde a DER, pois a autora não pode ser prejudicada por erro da empresa
empregadora, que lançou, no PPP anterior, informação incompleta a respeito da metodologia
utilizada para a apuração do agente ruído. 

Por fim, quanto à não aplicação do fator previdenciário, de fato, o segurado
tem direito à concessão de aposentadoria por tempo de contriubição com a opção de não
incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma de sua idade e de seu
tempo de contribuição atingir os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da Lei n. 8.213/1991,
incluído pela Lei n. 13.183/2015.

Admite-se a reafirmação da DER, prevista pela Instrução Normativa n. 77/2015
do INSS e ratificada pela Instrução Normativa n. 85/2016, também em sede judicial, nas
hipóteses em que o segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício
após a conclusão do processo administrativo, admitindo-se o cômputo do tempo de
contribuição inclusive quanto ao período posterior ao ajuizamento da ação, desde que
observado o contraditório, e até a data do julgamento do recurso contra a sentença (TR4,
5007975-25.2013.4.04.7003, DJ 18/4/2017). 

Segundo o STF, o segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício em
conformidade com as regras vigentes quando da implementação das condições para a
concessão (RE 269.407 e RE 266.927). Assim, o segurado tem direito à concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição com a opção de não incidência do fator
previdenciário quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição
atingir os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei n.
13.183/2015. 

Ocorre que o art. 181-B da Lei 8.213/1991 assim dispõe:

Art. 181-B.  As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela
previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis. 

Parágrafo único.  O segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que
manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do
primeiro de um dos seguintes atos:  I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou 
II - saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de
Integração Social.                         

Compulsando os autos, nota-se que as parcelas do benefício determinado na
sentença foram pagas ao autor a título de tutela provisória de urgência (Evento 35). Assim, 
não faz a autora jus ao recebimento do melhor benefício na data em que reuniu os requisitos
para tanto (aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e sem a
incidência de fator previdenciário).
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Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reconhecer o exercício de atividade especial de 26/12/1990 a 08/06/1991, para fins de
revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição, mantendo-se a sentença quanto
aos demais aspectos. Sem custas e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000415830v28 e do código CRC 77c72703.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5004610-96.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PEDRO MANOEL DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que (i)  extinguiu o feito sem a resolução de mérito, quanto à pretensão  para reconhecimento
dos vínculos empregatícios anotados na CTPS de 1/6/1973 a 5/3/1974 (Servicentro Anchieta
Ltda.), 1/11/1974 a 16/4/1975 (Voltec Ltda.), 19/5/1975 a 13/6/1975 (Vitóriawagem S/A) e
2/12/1996 a 2/2/1998 (Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A), por falta de
interesse processual, nos termos do art. 485, VI, CPC, e (ii) acolheu em parte o pedido para
determinar o INSS a averbar, como tempo de contribuição e carência, o período de atividade
reconhecido em ação trabalhista, de 2/10/1992 a 1/12/1996, laborado na empresa Braminex
Brasileira de Mármore Exportadora S/A.

Em suas razões recursais (Evento 37), alega, em síntese,  que (i) se, na sentença,
o juiz a quo reconhece o tempo trabalhado na empresa Braminex Brasileira de Mármore
Exportadora S/A, computando os 4 (quatro) anos, 2 meses e 1 dia, com mais 30 (anos) 1 mês
e 7 dias de contribuição, reconhecido pelo INSS no ato do indeferimento em março de 2018.
totaliza-se o tempo de 34 (anos), 3 meses e 8 dias, (ii) entretanto, a ação judicial foi
protocolada em março de 2019, ou seja, 12 meses depois, alcançando assim, a condição para
a aposentadoria por tempo de contribuição, (iii) após a negativa do INSS, não deixou de
contribuir como demonstra documento anexo e não foram computados o tempo de serviço
militar que totalizam 11 meses, e (iv) assim sendo, diante do que foi exposto, requer a
reforma da sentença, uma vez que esta deixou de apreciar o período entre a data do
indeferimento e a data do pleito judicial.

VOTO

O autor ajuizou esta ação pugnando pela concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição desde a DER em 1/9/2017. A sentença acolheu em parte a pretensão inicial,
determinando a averbação do período de atividade reconhecido em ação trabalhista de
2/10/1992 a 1/12/1996, deixando de conceder a almejada aposentadoria em razão de não ter
alcançado, naquela data, 35 anos de contribuição ao RGPS. Em sede recursal, o autor requer a
reafirmação da DER no momento em que implementou os requisitos para a a aposentadoria
requerida, alegando que, após o requerimento administrativo, continuou a recolher
contribuições previdenciárias. 

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro de
2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a possibilidade de
computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a reafirmação da
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data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o momento de implementação
dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário.

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso e
lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de que é
possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das
contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado
houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Considerando que, pelo espelho do CNIS de Evento 37, o autor manteve
vínculo de trabalho após a DER em 1/9/2017, faz ele jus à concessão da aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais desde o momento em que implementou a
carência necessária de 35 anos. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe para
determinar a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde o momento em que implementou a carência de 35 anos de
contribuição ao RGPS.  Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o
provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000419392v9 e do código CRC a6bf4348.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5009767-50.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JONAS MACHADO RANGEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, que objetiva o reconhecimento de exercício de
atividade especial por exposição a agentes biológicos.

Em suas razões recursais (Evento 13), alega, em síntese,  que (i) faz jus ao
reconhecimento de tempo especial de 02/05/1996 a 31/12/2006 e de 01/01/2007 a
04/03/2011, (ii) conforme se extrai do PPP anexo aos autos, elaborado pela empresa
Construtora Queiroz Galvão, desempenhava as atividades de "capinar e retirar resíduos de
capina; preparar previamente e caiar meio-fio e postes; e limpar terrenos baldios com
ferramentaria adequada", (iii)  a limpeza de terrenos baldios importa necessariamente na
coleta do lixo, o que é classificado como atividade nociva pelo código 3.0.1 do Anexo IV dos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, (iv) a coleta de lixo expõe os trabalhadores a carga
microbiana, nos termos da NR 15, em seu Anexo 14, que foi acrescido pela Portaria 12/1979,
de conformidade com o permissivo contido no art. 2º da Portaria Ministerial 3.214, de
02/06/1978, (v) a avaliação do agente insalubre em questão é qualitativa, ou seja, independe
de quantificação volumétrica para sua caracterização, assim como o rol de atividade é
meramente exemplificativo, portanto a sua atividade  deve ser considerada especial para fins
de reconhecimento como tempo especial, (vi) devido ao caráter visivelmente insalubre da
atividade desempenhada entre 02/05/1996 a 31/12/2006, a própria empresa empregadora
efetuava o recolhimento do respectivo adicional para fins de aposentadoria especial, tendo o
INSS enquadrado tal período com indicador de vínculo com remunerações que possuem
exposição a agente nocivo (código 25) – sigla IEAN, cujo significado é “Indicador de
Exposição a Agentes Nocivos”, (vii) o referido indicador constante do CNIS demonstra que a
empresa empregadora informou ao INSS que, de 02/05/1996 a 31/12/2006, trabalhou com
exposição a agentes nocivos, tendo, inclusive, recolhido o respectivo adicional para fins de
custeio da futura aposentadoria especial, (viii)  o INSS também reconheceu que, no período
supracitado, trabalhou em contato com agentes nocivos, motivo pelo qual o mesmo deve ser
reconhecido como sendo de atividade especial, (ix) já no que tange ao interregno de
01/01/2007 a 04/03/2011, o respectivo PPP emitido pela empresa Vital Engenharia S/A atesta
que, no exercício do seu labor, desempenhava  atividades insalubre, como capina manual,
pintura de meio-fio, retirada de entulhos, limpeza, lavagem e desodorização de feiras livres e
eventos programados, (x) é evidente que a retirada de entulhos, bem como a limpeza,
lavagem e desodorização de feiras livres e eventos programados, requer necessariamente a
coleta de lixo, de modo que é impossível dissociar o exercício dessas atividades do contato
permanente com agentes nocivos, (xi)  a limpeza de terrenos baldios, a retirada de entulhos, a
desodorização e lavagem de feiras-livres nada mais são do que a coleta do lixo acumulado
nos referidos locais, o que fatalmente levava ao contato com agentes nocivos, e (x) por essas
razões, não resta dúvida que trabalhou exposto de forma habitual e permanente exposto a
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agentes nocivos a sua saúde nos períodos de 02/05/1996 a 31/12/2006 e de 01/01/2007 a
04/03/2011, estando enquadrado no pelo código 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/1997
e 3.048/1999.

Contrarrazões (Evento 17).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do
Decreto 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto 53.831/1964 e anexo II do Decreto
83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Antes da Lei 9.032/1995 era inexigível a comprovação da efetiva exposição a
agentes nocivos; o reconhecimento do tempo de serviço especial era possível apenas em face
do enquadramento na categoria profissional do trabalhador ou em face de sua sujeição a
agentes nocivos, o que poderia ser provado por qualquer meio, à exceção do trabalho exposto
a ruído e calor, com relação ao qual sempre se exigiu medição técnica.

A partir da vigência da Lei 9.032/1995, ou seja, a partir de 29/4/1995, tornou-se
inviável o enquadramento por categoria profissional. Desde então, houve a necessidade de
comprovação da sujeição a agentes nocivos, por qualquer meio de prova, até o início da
vigência do Decreto 2.172/1997. Com a superveniência do decreto, em 5/3/1997, a prova
deve ser feita por meio do formulário previsto em regulamento, o qual terá de ter lastro em
laudo técnico.

Cabe acrescentar que, a partir de 3/12/1998, passou a viger nova redação do § 1º
do art. 58 da Lei 8.213/1991 (dada pela Lei 9.732/1998), que passou a referir à comprovação
da exposição a agentes nocivos “... nos termos da legislação trabalhista”. Por conseguinte,
desde então (3/12/1998, a exposição deverá ser apurada quantitativamente, nos casos em que
a legislação trabalhista assim dispõe (anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15); ou deverá ser
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apurada qualitativamente, também seguindo o disposto na legislação trabalhista (anexos 6, 13
e 14 da NR-15). É o que decorre do art. 278 da IN 77/2015 do INSS e dos arts. 64, § 2º, e 68,
§ 2º, do Decreto  3.048/1999.

No caso, a controvérsia, nos autos, se restringe ao reconhecimento de tempo
especial nos períodos de 02/05/1996 a 31/12/2006 e de 01/01/2007 a 04/03/2011. 

Para o período de 02/05/1996 a 31/12/2006, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Construtura Queiroz Galvão demonstrando que, nesse período, laborou como
gari (da equipe padrão), sem referência à exposição a agentes insalubres. Consta, no campo
14.2, que as atividades consistiam em "capinar e retirar os resíduos da capina, preparar
previamente e caiar meio-fio e postes, limpar terrenos baldios com ferramenta adequada". 

Para o período de 01/01/2007 a 04/03/2011, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Vital Engenharia Ambiental S/A demonstrando que, nesse período, laborou
como gari, sem referência à exposição a agentes insalubres. Consta, no campo 14.2, que as
atividades consistiam em "realizar atividades conexas em regime de mutirão, tais como
capina manual, pintura de meio-fio, retirada de entulhos, limpeza, lavagem e desodorização
de feiras livres e eventos programados". 

Como se observa, os documentos não demonstram, de forma inequívoca, a
exposição efetiva a agentes nocivos à saúde, trazendo tão-somente a descrição das funções
desenvolvidas pelo autor nos períodos impugnados, as quais revelam o exercício de atividade
de gari. 

Nos termos do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e do Anexo
XIV da NR-15, é especial a atividade com "trabalhos e operações em contato permanente
com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em hospitais, serviços de
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana (MICRO-ORGANISMOS E PARASITAS
INFECTOCONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS)".

No caso, pela leitura dos PPPs, pode-se concluir, em princípio, que as atividades
desenvolvidas por autor estariam enquadradas no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto
3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15, em razão de exposição  a micro-organismos e
parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas, todavia nota-se que o contato, no caso,
seria apenas eventual.  

Quanto à forma de exposição habitual e permanente aos agentes nocivos em
questão, cumpre registrar que a circunstância de o contato com os agentes biológicos não
perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a
agentes nocivos habitual e permanentemente. 

Por outro lado, esta TR/ES firmou o entendimento de que a atividade de gari é
insalubre, para fins de reconhecimento de serviço especial, quando há trabalho de coleta de
lixo urbano, que não é o caso dos autos. Assim, pode-se concluir que as atividades
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desenvolvidas pelo autor capinando, varrendo e retirando entulhos não presumem a
exposição ao risco biológico em exame (micro-organismos, germes, animais em
decomposição, parasitasinfecciosos vivos e suas toxinas) de forma habitual e permanente. 

Nos autos do processo 2007.51.01.808876-8/RJ, DJ 31/1/2012, a Primeira
Turma Especializada deste TRF da 2ª Região, reconheceu tempo especial de gari, entendendo
que a atividade de lidar com o lixo urbano (micro-organismos, fungos, parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas, bactérias, animais), de forma habitual e permanente, seria efetivamente
prejudicial à sua saúde e à sua integridade física, com base no rol dos agentes nocivos dos
Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979.

Os julgados a seguir, também proferidos por este TRF da 2ª Região, também
reconhecem a especialidade em razão de atividade de gari, porém quando  referente à coleta
e industrialização do lixo:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. GARI DA COMLURB. ATIVIDADE
EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI). NÃO COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. TEMPO
SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (...) 3. Embora a atividade de gari não
esteja mencionada nos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 como especial, pode-se
concluir pela existência de insalubridade, periculosidade ou penosidade no trabalho
desenvolvido através de outros elementos probatórios acostados aos autos, já que o rol das
atividades insalubres, perigosas ou penosas é meramente exemplificativo e tendo em vista a
notoriedade da insalubridade das atividades exercidas pelo gari. 4. O autor demonstrou que o
período trabalhado como gari na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
(de 14.03.1984 e 26.08.2010) era efetivamente prejudicial à sua saúde e à sua integridade
física, já que executou suas tarefas exposto, de forma habitual e permanente, a agentes
biológicos (microorganismos e parasitas infecciosas vivos e suas toxinas) em atividade
referente à coleta e industrialização do lixo, perfazendo mais de vinte e cinco anos e,
ensejando, assim, o direito à aposentadoria especial. (...) 6. Negado provimento à apelação e
à remessa necessária, nos termos do voto”. (TRF2, APELREEX 08009181620114025101,
APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho,
Relatora SIMONE SCHREIBER, 2ª Turma Especializada, Data da decisão 12.11.2015, data da
publicação 12.11.2015).

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO INSS. DECLARAÇÃO DE
QUE O TEMPO EXERCIDO COMO GARI NA COMLURB DEVERÁ SER QUALIFICADO
COMO ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATUALIZAÇÃO
DA LEI 11.960/2009 A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. RECURSO E REMESSA
PARCIALMENTE PROVIDOS. I. No presente caso, não resta dúvida sobre a insalubridade a
que esteve submetido o autor, ora como gari hospitalar, ora como gari varredor, porquanto
exposto a risco biológico (lixo urbano e hospitalar, microrganismos, germes, animais em
decomposição, parasitas infecciosos vivos, e suas toxinas)", circunstâncias que ensejam seu
enquadramento como atividade especial. Acrescenta-se a isto o fato de que, tanto os Decretos
53.831/64, 83.080/79, e 2.172/97, quanto o atualmente em vigor, Decreto nº 3.048/99,
estabelecem, quanto ao fator determinante da conversão do tempo de serviço, a presença do
agente nocivo no meio ambiente de trabalho. E ainda que, este último, em seu art. 68,
reconhece a atividade de GARI como atividade especial, tendo em vista o contato com
microorganismos, parasitas infecciosos e suas toxinas, além da coleta e industrialização do
lixo, conforme o anexo IV, 3.0.1, letra "g" do referido decreto. II. No que concerne ao Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP, quanto à validade do mesmo, para a comprovação da
exposição a agente nocivo, cumpre ressaltar que o referido formulário foi criado pela Lei
9.528/97 e é um documento que deve retratar as características de cada emprego do segurado,
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de forma a facilitar a futura concessão de aposentadoria especial. Desde que identificado no
aludido documento, o engenheiro, médico ou perito responsável pela avaliação das condições
de trabalho, como ocorreu no caso concreto (fls. 29/41), é possível a sua utilização para a
comprovação da atividade especial, fazendo as vezes de laudo pericial. Nesse sentido: TRF2,
APEL 488095, Primeira Turma Especializada, Rel. Juiz Federal Convocado Aluisio Gonçalves
de Castro Mendes, DJ de 06/12/2010, p. 94/95. (...) V. Recurso e remessa necessária
parcialmente providos”. (TRF2, APELREEX 08110390620114025101, APELREEX - Apelação
/ Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho, Relator Desembargador
Federal Abel Gomes, Data da Decisão 19.08.2015, Data da Publicação 04/09/2015)

Além disso, o regulamento do Ministério do Trabalho classifica o trabalho em
contato permanente com o lixo urbano (coleta e industrialização) como atividade
insalubre em grau máximo, não incluindo os trabalhadores que varrem o lixo urbano e
realizam demais atividades conexas à função, como capinar, retirar entulhos, lavar calçadas e
ruas etc. 

Nesses termos, o autor não faz jus ao reconhecimento de tempo especial
de 02/05/1996 a 31/12/2006 e de 01/01/2007 a 04/03/2011. 

Voto por conhecer o recurso do autor  e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante a AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000405434v59 e do código CRC 81900ce3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5003120-70.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE ZAMPIROLI DE AVELLAR (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL COMPROVADA DE 11/09/1978 (A PARTIR DOS 12 ANOS DE IDADE)
ATÉ 14/09/1986 (ANTES DO INÍCIO DA ATIVIDADE URBANA).
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TEMPO RURAL NO PERÍODO
DE 2000 A 2002. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS PARA DETERTINAR A AVERBAÇÃO DO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE 11/09/1978 A 14/09/1986. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 20/03/2018, a partir da averbação de tempo
rural, como segurado especial, entre 1978 a 1986, tendo em vista o cumprimento da carência
urbana de 180 contribuições mensais, bem como no período de 2000 a 2002. Ainda, pleiteia,
o reconhecimento das contribuições individuais no período de 01/2012 a 07/2016.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar que o tempo de
atividade rural ter restado comprovado, tendo em vista a insuficiência de provas documentais,
bem como a inconsistência da prova testemunhal.

Razões da parte recorrente – parte autora: diz que há prova material suficiente,
que foi corroborado pela prova testemunhal, bem como pela desnecessidade de comprovação
do período ano a ano.

VOTO

A sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
recorrente de forma clara e exauriente.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural, o Recorrente
apresentou as seguintes provas documentais,

 

- Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Atílio Vivácqua/ES;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 110



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 49/431

5003120-70.2018.4.02.5002 500000404929 .V3 JRJ17255© JRJ17255

 

- documentos pessoais do genitor do Autor, Sr. Geraldo Ribeiro de Avellar, que
demostram o exercício da atividade rural, em regime de economia familiar;

- documentos da propriedade dos genitores do Autor.

 

De forma geral, para o período anterior à edição da legislação previdenciária de
regência (24/07/1991), é perfeitamente cabível sua averbação até mesmo para aproveitamento
no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde que a parte autora compute
tempo urbano superior à carência:

 

Enunciado nº 24 da TNU: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural
anterior ao advento da Lei nº 8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias,
pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, §2º,
da Lei nº 8.213/91”.

 

Noutro ponto, o tempo rural anterior a Lei de Benefícios é permitido inclusive
para efeitos de carência quando se tratar de aposentadoria por idade híbrida, logo não pode
ser obstado pelo disposto no § 2º do art. 55, eis que tal dispositivo se refere à aposentadoria
por tempo de contribuição/serviço:

 

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no
Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das
categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da
qualidade de segurado:

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início
de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.
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Depreende-se, de tudo que dito, que se a intenção for averbar tempo rural
(segurado especial) anterior a 1991, independentemente se para efeitos de carência, quando se
tratar de benefício por idade híbrida, tal será possível. Já quando se tratar de aposentadoria
por tempo de contribuição, também, mas desde que a carência urbana esteja satisfeita.

 

Deste modo, considerando o conjunto probatório, concluo que restou
comprovado o exercício de atividade rural em regime familiar pelo Autor, em todo o período
alegado na inicial anterior a 1991, em especial, no tocante ao período posterior ao início de
contribuições urbanas, para o período de 11/09/1978 a 14/09/1986, uma vez que os
documentos em nome dos seus genitores foram suficientes, ante à alegação de existência de
atividade rural exercida em regime de economia familiar no grupo anterior.

 

Com efeito,  há prova do efetivo labor urbano, como contribuinte individual, no
período de 01/2012 a 07/2016, nos termos da fundamentação da sentença dos Embargos de
Declaração.

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso pelos motivos expostos, para DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO EM
ATIVIDADE RURAL, como segurado especial, no período de 11/09/1978 a 14/09/1986,
mantendo a sentença nos demais aspectos, inclusive nos da fundamentação do complemento
dos Embargos de Declaração. Sem condenação em custas, haja vista a isenção de que goza o
recorrente. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, ante ter restado
parcialmente vencida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000404929v3 e do código CRC f1023541.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000633-21.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OSMAR ANTONIO CAZOTTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas reconhecendo como especiais os
períodos de 04/06/1998 a 31/01/2010 e de 02/01/2010 a 04/07/2016.

Em suas razões recursais (Evento 33), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) faz jus ao reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/06/1990 a 31/07/1992
e 01/08/1992 a 04/07/1996, (ii) é incontroverso que os níveis de ruído indicados no PPP estão
acima do limite de tolerância de 80 dB traçado pela legislação previdenciária vigente à época
(Decreto 53.831/1964, código 1.1.6), (iii)  o PPP informa técnica de avaliação do agente
ruído prevista em Norma de Higiene Ocupacional (NHO) com início de vigência a partir de
janeiro de 2004, (iv) o PPP se baseou em laudo técnico elaborado posteriormente à prestação
da atividade laboral  na empresa Cerâmica Incesa Ltda., (v) a utilização de PPP ou laudo
técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de
tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro porque não existe tal
previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o
avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à
época da execução dos serviços, (vii)  eventuais irregularidades perpetradas no
preenchimento dos formulários e dos respectivos critérios técnicos e metodológicos
aplicáveis ao laudo pericial e formulários são de responsabilidade da empresa empregadora e
não podem prejudicar o empregado por eventual falha na metodologia e/ou nos
procedimentos de avaliação do agente nocivo, pois a confecção do laudo técnico e/ou PPP
são de responsabilidade da empresa, cabendo ao INSS fiscalizá-la e puni-la em caso de
irregularidade, (viii)  qualquer alegação da sentença, quanto à presença no laudo de referência
à histograma, à memória dos valores de cálculos ou às medições realizadas durante toda a
jornada de trabalho, tampouco se se trata de medição média, máxima ou mínima, e se o ruído
é contínuo e intermitente, dentre outros requisitos formais, (ix) as normas vigentes (inclusive
as Instruções Normativas expedidas pela Autarquia Previdenciária) não elencam como
obrigatória a apresentação de tais requisitos no corpo do laudo, e (x) é possível utilização de
metodologia diversa não impõe a descaracterização do período especial, uma vez constatada,
claramente, a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por
meio de formulário extraído de laudo técnico pericial, contendo o histórico profissional do
trabalhador e os agentes nocivos ali apurados. 

Contrarrazões de Evento 38.

VOTO
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A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
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exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
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serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
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declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)
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Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.
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Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
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físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.
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Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença não reconheceu, como especiais, os períodos impugnados
de 01/06/1990 a 31/07/1992 e 01/08/1992 a 04/07/1996. 

Para os períodos acima, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa
Cerâmica Incesa Ltda. demonstrando que laborou como carregador de material, servente de
pedreiro, auxiliar de lubrificador e auxiliar de manutenção, com exposição a ruído em
intensidade de 86,5 dB, ou seja, acima do limite permitido em lei (até 5/3/1997, o limite era
de 80 dB). O documento aponta que o agente foi apurado de acordo com a NHO-01 da
FUNDACENTRO, o que comprova a utilização da metodologia prevista na legislação. 

Com relação ao fundamento da sentença no sentido de que a metodologia
utilizada foi inserida, na legislação, após o período em questão, conforme já exposto, a 
perícia extemporânea é apta para demonstrar o exercício de tempo especial (Enunciado
68/TNU). 

Agora, resta saber se houve cumprimento ou não do período contributivo
necessário para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição. 

Consta, na decisão de Evento 27, que o tempo contributivo, após os acréscimos
respectivos com relação aos períodos anteriormente reconhecidos, era de 34 anos, 9 meses e
27 dias. Com o reconhecimento dos períodos de 01/06/1990 a 31/07/1992 e 01/08/1992 a
04/07/1996 como especiais, não há dúvidas de que o autor, na DER, em 3/4/2017, já teria
reunido mais de 35 anos de tempo contributivo, fazendo ele jus ao recebimento de
aposentadoria por tempo de contribuição. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar provimento a ele,
reconhecendo o exercício de tempo especial de 01/06/1990 a 31/07/1992 e 01/08/1992 a
04/07/1996 e determinando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em 3/4/2017. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 111



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 60/431

5000633-21.2018.4.02.5005 500000376803 .V22 JES10515© JES10515

conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na
decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376803v22 e do código CRC 12d0695f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5001590-34.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDEMAR CHAGA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou procedente a pretensão inicial, objetivando o reconhecimento de atividade rural e a
condenação do INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde o
requerimento administrativo (DER em 14/12/2016). 

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese,  que faz jus ao
reconhecimento de exercício de atividade rural de 27/5/1965 a 31/12/1974, uma vez que
apresentou provas nesse sentido. 

Contrarrazões (Evento 33).

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não
haveria provas suficientes a respeito do alegado labor campesino, sob a seguinte
fundamentação:

(...) Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
tempo de contribuição desde o requerimento administrativo (NB 42/180.485.755-3, DER
14/12/2016.

O autor pretende a averbação do tempo de serviço rural referente ao período de 27/05/1965 a
31/12/1974.

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). O início de prova
material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar (Súmula nº 34 da
Turma Nacional de Uniformização).

Os documentos apresentados pelo autor a fim de comprovar o exercício de atividade rural no
período de 1965 a 1974 não podem ser aceitos como início de prova material por lhes faltar o
requisito da contemporaneidade, quais sejam:

certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 15/07/1987, em que consta
a profissão de lavrador do pai do autor, Manoel Soares das Chagas (evento 1,
PROCADM6, fl. 12);

carteira sindical rural, em nome da mãe do autor, Maria da Conceição Ribeiro Chagas,
categoria aposentada, com endereço em zona rural, com data de filiação em
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10/11/1995 (evento 1, PROCADM6, fl. 14);

CCIR - Sítio Sobe e Dece, em nome do pai do autor, Manoel Soares das Chagas,
emissão 2010-2014 (evento 1, PROCADM6, fl. 15);

certidão de cadastro de imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, período de 09/1992 a
2016, em nome do pai do autor (evento 1, PROCADM6, fl. 16);

Seja como for, foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento Pessoal do Autor

Foi para escola com 10 anos, mas já trabalhava na roça e com 13 anos seu pai retirou da
escola para trabalhar integralmente na roça; é analfabeto; continuou trabalhando na roça
até os 21 anos de idade com seu pai e em outubro de 1974 veio para a cidade, não serviu ao
exército; o sítio era propriedade seu pai e possuía 10 alqueires, trabalhava com café, arroz,
milho, fazia farinha; pai já é falecido, antes do falecimento a terra foi vendida; não havia
colono ou meeiros, mas na época de colheita do café contratava ajudantes; família de 8
irmãos, sendo autor o mais velho.

 

1ª testemunha – Luzinete Herculano Moreira

Foi vizinha do autor há muito tempo na localidade de Córrego do Ouro (região de
agricultura), sendo que se conhecem há mais de 40 anos; família do autor toda trabalhava na
roça, sua mãe se chama Fiinha (sua tia? costume de se referir as pessoas na roça, mas não é
parente) e seu pai Manoel; na roça tinha plantação de café, arroz, milho e faziam farinha; a
idade que os filhos de agricultores começam a trabalhar ajudando os pais é com 13 anos de
idade; autor permaneceu até os 20 anos; o pai do autor não era sindicalizado, pois não
existia isso na região; o pai do autor não possuía empregado e quem realizava as atividades
rurais eram os próprios familiares por ter muitos filhos.

 

2ª testemunha – Mario Corrêa

Possui a mesma idade do autor e o conheceu na roça, na região de Desengano; o pai do
autor era o senhor Manoel; trabalhavam com agricultura e retiravam o sustentando da terra,
plantava café, arroz, feijão, mas nunca tiveram criação de animais; autor começou há
trabalhar com 12 anos de idade e logo após seu casamento (21 ou 22 anos de idade) veio
para Vitória; o pai do autor não era associado a Sindicato rural; na propriedade apenas vivia
a Família Chagas; conheceu apenas dois filhos do senhor Manoel, sendo o autor e seu irmão
Luiz Chagas.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pelo autor na propriedade do
próprio pai no município de Linhares/ES, pelo menos a partir dos 13 anos de idade, ou seja,
de 26/05/1966, haja vista que ter ele nascido em 26/05/1953 (evento 1, PROCADM3, fl. 4).

Certidão de cadastro de imóvel rural no SNCR do INCRA, contudo, indica que o pai do autor
teria adquirido imóvel rural somente em setembro de 1992 (evento 1, PROCADM6, fl. 15), o
que não corrobora os depoimentos prestados pelas testemunhas.
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Assim, seja por não haver início de prova material contemporâneo aos fatos que se pretende
provar (1965 a 1974), seja porque os documentos apresentados pelo autor, além de
extemporâneos, não corroboram a prova oral colhida em audiência.

Não ficou provado que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, no
período de 27/05/1965 a 31/12/1974.

O INSS apurou 27 anos, 9 meses e 29 dias de tempo de contribuição (evento 1, PROCADM7,
fl. 11). Logo, o autor não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos. (...)

De fato, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos
(TNU, Súmula 34), apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU,
Súmula 14), ou seja, ano a ano. Assim, uma declaração emitida à época do requerimento
administrativo do benefício, mesmo informando que o segurado trabalha como agricultor
num determinado imóvel há anos, isoladamente só poderá vir a ser aceita como início de
prova da atividade nos dias atuais.

Com efeito, todos os documentos apresentados aos autos relativos aos genitores
do autor são posteriores ao período de 1965 a 1974, inclusive os relativos à posse ou à
eventual propriedade rural pertecente à família, uma vez que a primeira comprovação da
existencia do imóvel somente ocorreu no ano de 1992, com a certidão do INCRA já
mencionada, não sendo possível conferir eficácia retroativa numa extensão de quase vinte
anos.

O autor, na petição de Evento 46, junta certidão expedida pelo INCRA, em
2/5/2016, atestando a existência de imóvel rural registrado no período de 4/1978 a 1991 em
nome de Manoel Soares de Chagas (pai do autor), ou seja, em período posterior ao intervalo
de 1965 a 1974. 

Quanto ao fato de que, no processo n. 0001696-81.2018.4.02.5001, foi
reconhecida a qualidade de segurado especial do irmão do autor (Valdemar Chaga),
relativamente ao período de 2/1969 a 8/1979, em consulta ao sistema processual, nota-se que
a sentença assim se manifestou:

(...) Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (NB 42/180.485.777-4,
DER 14/12/2016).

O autor pretende a averbação de tempo de serviço rural referente ao período de 21/2/1967 a
13/11/1979. Questionou também a omissão do INSS em computar tempo de contribuição
urbano nos seguintes períodos:
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Tempo de serviço rural: 21/2/1967 a 13/11/1979

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Os seguintes documentos podem ser aceitos como início de prova material contemporâneo: 

certidão de cadastro de imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, período de 4/1978 a
1991, em nome do pai do autor (evento 6, OUT4, fl. 17);

certidão de casamento, baseada em registro civil lavrado em 11/6/1966, em que o pai do
autor é qualificado com a profissão de lavrador (evento 6, OUT4, fl. 25);

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente o
efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos quais se possa inferi-la.
Por isso, a prova documental frágil é suficiente para formar início de prova material. “A ideia
de início de prova escrita ou material refere-se à prova suficiente para a demonstração da
plausibilidade de alegação, dispensando a necessidade de formação de “juízo de
certeza” (in MARINONI, Luis Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de
conhecimento. v. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 345.).

A condição de proprietário rural (fato secundário) serve de indício de que, como acontece na
maioria das vezes, o imóvel tenha sido pessoalmente explorado pelo dono, caracterizando o
exercício da atividade rural pelo filho solteiro (fato principal). É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho do proprietário rural na lavoura ou na pecuária. Para
complementar o início de prova material foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos
depoimentos:
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1ª Testemunha – Mario Corrêa

Conhece o autor há muitos anos, porque viveram juntos; o autor trabalhava em roça,
sobrevivia daquilo que fazia; o conhecia quando ele veio para Vitória; eram vizinhos lá, e
foram vizinhos aqui; quando o autor era criança morava em Desengano, município de
Linhares; o autor morava com os pais e os irmãos; a propriedade em que viviam era deles, era
dos pais do autor; a família do autor não tinha profissão, eles plantavam e colhiam para
sobreviver daquilo; o autor sempre ajudou os pais; o autor começou a trabalhar desde novo,
dez ou doze anos; o autor se casou na roça, depois veio para Vitória, e foi ser seu vizinho
novamente; não sabe o ano que isso aconteceu, não sabe a idade do autor, sabe que ele saiu
casado da roça; o autor veio para cá pouco tempo depois que se casou, porque lá a situação
não estava boa;

2ª Testemunha – Romim Sabara da Silva

Quando conheceu o autor tinha uns nove ou dez anos, o autor já era um rapaz formado,
trabalhava na roça, e ele morava nas dependências de Desengano; a família do autor tocava
café, também tinham animais; pelo que lembra eles só trabalharam na roça; não sabe dizer
até que ano o autor permaneceu na roça, porque era muito novo, tinha de oito para dez anos;
quando saiu da roça tinha quatorze anos; quando saiu de lá o autor não estava mais, ele ia lá
de vez em quando; não sabe dizer se quando saiu de lá o autor ainda estava lá.

3ª Testemunha – Ronilton Gomes da Silva

Quando começou a ir para a roça estava com doze anos, tem cinqüenta anos, então faz de
trinta e oito a quarenta anos que conhece o autor; quando conheceu o autor, ele morava em
Córrego do Ouro, com o pai dele, a mãe e os irmãos; toda a família do autor trabalhava na
roça, tinha as três irmãs, o Luiz, o Valdir, Fernandes, Mingo e Valdecir; que saiba a família do
autor não tinha outra fonte de renda além da roça para sobreviver; até os quatorze anos ia
muito à roça nas férias, uns cinco anos após ter conhecido o autor ele continuou na roça,
depois o autor namorou com uma menina que morava em Desengano; tinha uns dez anos
quando conheceu o pai do autor através do seu pai, ficou uns cinco anos, então o autor ficou
ali até 1985 mais ou menos; o autor veio para Vitoria para trabalhar com carteira assinada;
se lembra de quando o autor namorava, porque à tardezinha, quando saía da roça, o autor
falava que iria dar milho ou alguma coisa se ele fosse buscar um animal, só para poderem
namorar, mas não se lembra se o autor se casou na roça; não lembra se o autor teve filhos na
roça; tem uma lembrança que o autor casou na roça, mas não tem certeza, do irmão do autor
tem certeza; mora aqui, ia na roça para passear; nunca morou na roça, ia sempre a passeio,
era o único lugar que tinha para passear; não tinha familiares na roça, conheceu o pessoal
através do pai do autor, ia sempre lá; a propriedade era do pai do autor; só ele que ia para a
casa do autor, seu pai conhecia o pai do autor; quase todo ano ia para a roça, só quando
começou a trabalhar que não conseguiu mais; toda vez que ia na roça a mãe do autor o
mandava levar a marmita para o autor, porque a casa deles era em baixo, e eles trabalhavam
em cima capinando; já levava o almoço e o café da tarde; quando dava nove horas levava
comida e o café, porque nove horas eles já estavam almoçando, e meio dia levava bolo, café, e
aproveitava para ficar lá.

As testemunhas confirmaram que o autor exerceu atividade rural na propriedade da família,
mas não esclareceram até quando essa atividade foi exercida.

A segunda testemunha foi sincera, admitiu que não sabia dizer até que ano o autor
permaneceu na roça. A primeira testemunha disse que o autor saiu da roça pouco tempo
depois que se casou, mas quando o autor se casou, em 1985, já estava morando na Grande

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 112



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 66/431

5001590-34.2018.4.02.5001 500000365964 .V17 JES10515© JES10515

Vitória há muitos anos, haja vista que exerce atividade urbana desde 14/11/1979. A terceira
testemunha especulou que o autor saiu da roça em 1985, mas essa declaração também é
refutada pelos fato de o autor exercer atividade urbana desde 1979.

O primeiro vínculo de emprego urbano do autor teve início em 14/11/1979. O autor foi
contratado por empresa situada em Vitória. É inverossímil que o autor tenha exercido
atividade rural até a véspera do início do trabalho urbano, tendo em vista o tempo necessário
para providenciar mudança de residência e procura de vaga de emprego. A primeira CTPS do
autor foi emitida em 11/9/1979 em Campo Grande (evento 4, OUT2), bairro de Cariacica,
circunstância indicativa de que o autor já naquela época estaria morando na Grande Vitória:

Por arbitramento, na falta de prova mais convincente, presumo que o autor tenha exercido
atividade rural até 31/8/2019.

Conforme redação original do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91, a partir dos 14 anos de idade os
filhos de segurados especiais também se qualificavam como segurados especiais. Essa era a
idade mínima prevista em lei para qualificar o segurado especial.

A jurisprudência admite averbação de tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de idade,
conforme Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização: “A prestação de serviço rural
por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente
comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Contudo, o reconhecimento da qualidade de segurado especial a partir de tão tenra idade
exige comprovação consistente de efetiva e relevante colaboração do menor na atividade rural
familiar. Afinal, o regime de economia familiar pressupõe que o trabalho de cada um dos
membros da família seja indispensável à própria subsistência (redação original do art. 11, §
1º, da Lei nº 8.213/91). Somente integram o regime de economia familiar e se qualificam como
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segurados especiais os membros da família cujo trabalho seja indispensável para o sucesso da
atividade rural. Presume-se que a colaboração de uma criança com 12 doze anos de idade na
atividade rural não tenha expressividade para torná-la indispensável. Essa presunção é
relativa, admite prova em contrário, mas as testemunhas não prestaram informações decisivas
para caracterizar a relevância e indispensabilidade da colaboração do autor aos 12 anos de
idade. A primeira testemunha disse que o autor começou a trabalhar desde novo, dez ou doze
anos, mas sem detalhar dados que permitam discernir se a colaboração tinha relevância e
indispensabilidade. Por isso, reconheço tempo de serviço rural somente a partir dos 14 anos
de idade.

Considero provado que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, no
período de 21/2/1969 a 31/8/1979.

O autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de contagem de tempo
de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições. Ressalvo que esse
tempo não pode ser considerado para efeito de carência. Aplica-se o art. 55, § 2º, da Lei nº
8.213/91: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a
ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”.

12/12/1981 a 31/12/2008 (Minas Gerais Secretaria do Estado da Educação)

Não encontrei nenhum documento indicando a existência desse tempo de contribuição.
Provavelmente trata-se de erro material cometido na petição inicial, haja vista ser inverossímil
que o autor tenha trabalhado para o Estado de Minas Gerais ao mesmo tempo em que
manteve sucessivos vínculos de emprego em Vitória/ES.

16/6/1980 a 27/4/1981 (CDS Construtora Duarte Social) 

Esse período de vínculo de emprego está anotado na CTPS (evento 4, OUT2, fl. 8). No CNIS
está cadastrada a contratação do autor para esse vínculo de emprego, mas só foi foi
informada a data de início, a data da rescisão não está informada no CNIS (evento 14,
OUT11). Por isso, o INSS só averbou tempo de contribuição no dia 16/6/1980. 

A falta de cadastramento da data de rescisão do vínculo de emprego no CNIS não impede a
comprovação do dia da rescisão por outros meios de prova. A anotação em CTPS goza de
presunção relativa de veracidade. O INSS não alegou nenhum fato que possa comprometer
essa presunção de veracidade. Aplica-se, pois, a Súmula nº 75 da Turma Nacional de
Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não
se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de
veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda
que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS)”.

Por isso, o autor tem direito à averbação do tempo de contribuição referente ao período
de 17/6/1980 a 27/4/1981 (o dia 16/6//1980 já foi averbado).

14/11/1979 a 22/4/1980 (Serviços Mercantis e Ind. Santiago) e 2/2/1982 a 8/4/1982 (Dadalto
S/A)

Esses dois períodos de vínculo de emprego estão anotados na CTPS (evento 4, OUT2, fls. 8 e
9), mas não estão cadastrados no CNIS (evento 14, OUT11).
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A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego por outros
meios de prova. O vínculo de emprego alegado está anotado na CTPS do autor. Não se pode
exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar quanto à
expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais documentos do que a
CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de evidenciar tempo de
serviço.

A anotação em CTPS não goza de presunção absoluta de veracidade, mas apenas relativa. A
Súmula nº 255 do Supremo Tribunal Federal enuncia que “Não é absoluto o valor probatório
das anotações da carteira profissional”. O Enunciado nº 12 do Tribunal Superior do Trabalho
também dispõe que “As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do
empregado não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum”.

Isso significa que a anotação de contrato de trabalho em CTPS admite prova em contrário.
Entretanto, a ausência de cadastro do vínculo de emprego no CNIS não serve como prova
absoluta contrária à veracidade da anotação na CTPS. Afinal, é comum o empregador se
omitir em recolher as contribuições do segurado empregado, apesar da existência do vínculo
de emprego.

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É
princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. O ônus de provar a fraude
recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris tantum.

A anotação em CTPS goza de presunção relativa de veracidade. O INSS não alegou nenhum
fato que possa comprometer essa presunção de veracidade. Aplica-se, pois, a Súmula nº 75 da
Turma Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em
relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de
presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS)”.

Existem situações excepcionais em que a suspeita de fraude na CTPS é admissível por defeitos
intrínsecos ao próprio documento: por exemplo, quando a anotação do vínculo de emprego
contém rasuras ou falta de encadeamento temporal nas anotações dos sucessivos vínculos,
quando o período do vínculo de emprego é anterior à data de expedição da CTPS, ou quando
há indícios materiais sérios de contrafação. Nada disso se alegou no caso concreto. 

O autor tem direito à averbação do tempo de contribuição referente aos dois períodos de
vínculo de emprego anotados na CTPS.

16/8/2010 a 9/5/2013 (Primordial Empreendimentos Imobiliários).

O INSS averbou tempo de contribuição no período de 16/08/2010 a 03/04/2013, porque esse é
o tempo de contribuição informado no CNIS (evento 14, OUT11). Não há registro de salário-
de-contribuição em maio/2013. Lá ficou informada a rescisão contratual em 3/4/2013. A
CTPS, porém, informou a rescisão contratual em 9/5/2013 (evento 6, OUT4, fl. 6).

Para esclarecer a divergência de informações, o autor foi intimado para exibir o termo de
rescisão contratual, que confirmou a data do afastamento em 3/4/2013 (evento 31). Falta
respaldo para reconhecer tempo de contribuição posterior à data do afastamento de trabalho.

11/11/2013 a 18/03/2016 (Construtora Canal)
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O INSS averbou tempo de contribuição no período de 11/11/2013 11/02/2016, porque esse é o
tempo de contribuição informado no CNIS (evento 14, OUT11). Lá ficou informada a rescisão
contratual em 11/2/2016. Não  há registro de salário-de-contribuição em março/2016. A
CTPS, porém, informou a rescisão contratual em 18/3/2016 (evento 6, OUT4, fl. 7).

Para esclarecer a divergência de informações, o autor foi intimado para exibir o termo de
rescisão contratual, que confirmou a data do afastamento em 11/2/2016 (evento 31). Falta
respaldo para reconhecer tempo de contribuição posterior à data do afastamento de trabalho.

Direito à aposentadoria

O INSS apurou 28 anos, 6 meses e 11 dias de tempo de contribuição (evento 7, OUT5, fl. 7).
Somando o tempo de serviço rural referente ao período de 21/2/1969 a 31/8/1979, mais o
tempo de contribuição referente aos períodos de 14/11/1979 a 22/4/1980, 17/6/1980 a
27/4/1981 e de 2/2/1982 a 8/4/1982, o autor completou mais de 35 anos de tempo de
contribuição. 

O tempo de contribuição em atividade urbana, estimado pelo INSS em 361 contribuições
mensais (evento 7, OUT5, fl. 7), foi suficiente para preencher os 180 meses de carência. Por
conseguinte, o autor tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais e com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a:

averbar o tempo de serviço rural referente ao período de 21/2/1969 a 31/8/1979, exceto
para carência;

averbar o tempo de contribuição referente aos períodos de 14/11/1979 a 22/4/1980,
17/6/1980 a 27/4/1981 e de 2/2/1982 a 8/4/1982;

conceder a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/180.485.777-4 com efeitos
retroativos à data do requerimento administrativo, em 14/12/2016.  (...)

Não obstante o fato de a sentença não ter ainda transitado em julgado, estando o
feito em sede recursal, os elementos daquele feito são suficientes para demonstrar que o autor
laborou no campo com os seus pais e irmãos no período impugnado de 27/5/1965 a
31/12/1974, fazendo, portanto, jus à averbação de tempo rural. 

Agora, resta saber se o autor, na DER, implementou a carência do benefício
pleiteado (aposentadoria por tempo de contribuição). 

O relatório apresentado, pelo INSS, demonstra que, na data do requerimento
administrativo (14/12/2016), o autor deveria comprovar o tempo de 7 anos, 2 meses e 1 dia
(Evento 1, PROCADM7). Considerando que o tempo de labor rural ora reconhecido
corresponde a mais de 10 anos, pode-se afirmar que o autor, na DER, comprovou a carência
necessária para o benefício pleiteado. 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar provimento a ele, determinando a
concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em 14/12/2016. Para a atualização das parcelas,
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determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5002875-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDMILSON BRAZ PESTANA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo apenas o período de 1/1/1979 a
28/12/1989 como labor rural. 

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese, (i) que faz jus ao
reconhecimento de tempo rural de 17/11/1971 a 31/03/1976, pois foram acostadas diversas
provas materiais hábeis a comprovar a atividade rural em regime de economia familiar nesse
período, corroboradas pela prova testemunhal, (ii) a certidão de nascimento da filha
(Alexandra da Penha Magesvki Pestana) nasceu em 01/08/1990, sendo ela registrada no
distrito rural de Alto Santa Maria, local onde residiam seus pais,  (iii) as testemunhas
confirmaram que o recorrente sempre laborou em regime de economia familiar, foi para a
cidade por pouco tempo e logo retornou para o labor rural, (iv) a Lei 8.213/1991 estabelece a
necessidade de início de prova material, sendo que, no caso, restou evidente o preenchimento
das condições estabelecidas pelo § 3º do art. 55 da lei 8.213/1991, (v) as provas materiais são
contemporâneas à época a que se deseja provar, conforme previsto  no art. 62 do Decreto
3.048/1999, (vi) para o reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural, não há
exigência legal de que o documento apresentado como início de prova material abranja todo o
período que se quer comprovar, e (vi) é preciso, no entanto, que o início de prova material
seja contemporâneo aos fatos alegados e referir-se, pelo menos, a uma fração daquele
período.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 33). 

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
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período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

No caso, a controvérsia, nos autos, se limita ao período de 17/11/1971 a
31/03/1976, no qual o autor sustenta ter exercido o labor rural sob o regime de economia
familiar. 

A sentença reconheceu apenas o período de 1/1/1979 a 28/12/1989, como
efetivo exercício de atividade campesina, sob os seguintes fundamentos:

(...) Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a averbar o tempo de serviço
rural referente aos períodos de 17/11/1971 a 31/03/1976 e de 01/01/1979 a 30/11/1990 e
a conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo (NB
42/184.307.851-95, DER 19/09/2017).

Nenhum dos períodos de tempo de serviço rural alegados pela autora foi averbado pelo
INSS (evento 1, PROCADM7, fl. 54).

O requerimento administrativo foi indeferido por falta de tempo de contribuição. O INSS
considerou que "não foram apresentados indícios de que o segurado tenha sido trabalhador
rural, seja como segurado especial, contribuinte individual ou empregado rural" (evento 1,
PROCADM7, fls. 56-58).

Em contestação, o INSS pontuou que "a parte autora pretende averbar como rurais períodos
intercalados com atividades eminentemente urbanas, uma vez que entre 03.05.1976 e
31.03.1977 exerceu atividade urbana na empresa MADEIRAS PROGRESSO ATAIDE LTDA,
estabelecimento de natureza industrial, na função de “auxiliar de marceneiro”. Alegou que "a
análise detalhada dos autos revela que a documentação apresentada é frágil e não constitui
início de prova material do alegado labor campesino, o que é um óbice intransponível para o
reconhecimento de período rural pretendido" (evento 6, CONT1).

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

O único documento capaz de formar início de prova material de atividade rural é a certidão de
casamento baseada em registro lavrado em 28/12/1989, em que consta profissão de agricultor
do autor (evento 1, PROCADM7, fl. 22). O documento, mesmo isoladamente considerado, é
admissível como início de prova material da atividade rurícola, conforme enuncia a Súmula nº
6 da Turma Nacional de Uniformização.

De acordo com a Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização, “Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo
o período equivalente à carência do benefício”. A eficácia probatória dos documentos pode
ser estendida com base em prova testemunhal convincente. A Súmula 577 do Superior Tribunal
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de Justiça enuncia que “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento
mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob
o contraditório”.

Ressalvo que, quando o trabalhador abandona a atividade rural, passa a exercer atividade
urbana e depois retoma a atividade rural, é necessária a formação de início de prova material
autônomo para cada um dos períodos de atividade rural: o anterior e o posterior ao exercício
da atividade urbana. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em
julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que “a extensão de prova material em
nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a
exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana” (RESP
1.304.479, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 19/12/2012). Da mesma
forma, quando o documento antigo está em nome do próprio requerente e ele tenha exercido
atividade urbana posteriormente à formação do documento, o documento recente não serve
como indício de que o requerente tenha exercido atividade rural no período remoto.

O autor exerceu atividade urbana descontínua entre 3/5/1976 e 21/10/1978. Nos períodos em
que o autor afirmou ter exercido atividade rural - 17/11/1971 a 31/03/1976 e de 01/01/1979 a
30/11/1990 - não há no CNIS registro de atividade urbana (evento 1, PROCADM7, fls. 7-8):

O autor deveria produzir início de prova material contemporâneo ao período de atividade
rural mais antigo (17/11/1971 a 31/03/1976) e outro início de prova material autônomo
contemporâneo ao período mais recente (01/01/1979 a 30/11/1990). A certidão de casamento
lavrada em 1989 só guarda contemporaneidade com o período mais recente. Fica prejudicada
a averbação de tempo de serviço rural no período de 17/11/1971 a 31/03/1976, porque não há
início de prova material contemporâneo e porque a lei proíbe a prova exclusivamente
testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Passo a valorar a prova do tempo de serviço rural no período de 01/01/1979 a
30/11/1990. Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

1ª testemunha - João Domingos Tessarolo

Conhece o autor desde jovem lá na roça; morava em Santa Júlia próximo do terreno deles
(autor e sua família) em Córrego Frio, se encontravam no campo de futebol; antigamente era
município de Santa Teresa e hoje é São Roque do Canaã; isso na adolescência, quando era
jovem; o autor morava na propriedade do pai; o autor sempre morou na propriedade de
família, do pai; o autor trabalhava na roça; na roça o autor plantava milho, feijão arroz; café
um pouco e alimentos para a família; o autor tem seis irmãos, seis irmãos mais o autor; todos
trabalhavam na roça; na época que estava lá todos trabalhavam na roça, mas atualmente
alguns saíram, um irmão foi para o Norte, dois irmãos que moram aqui em Vitória e tem dois
irmãos que ainda estão lá na roça; quando moravam na roça, todo mundo trabalhava lá junto;
o autor e seu pai não chegaram a ter empregado, isso era difícil, só para quem era rico; a
propriedade é considerada pequena, deve dar uns dois alqueires e meio, três alqueires mais ou
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menos; veio para Vitória depois de 1990, 1992; quando veio para a cidade o autor já tinha
vindo antes, porque vieram trabalhar na mesma empresa que era de um mesmo pessoal da
família de lá, o autor veio antes, uns dois ou dois anos e meio, depois o depoente veio, só que
teve um período que o autor veio para Vitória, parece que uns seis meses, em 1976 ou 1978,
por aí, não lembra certo a data; o autor não veio trabalhar na empresa da mesma família de
lá, veio trabalhar em outro local, pelo que ficou sabendo, e depois voltou para a roça; essa
empresa em que o depoente e o autor trabalharam quando o depoente veio para Vitória era do
pessoal lá da roça, trouxeram os dois para cá; ficou sabendo que em 1976 ou 1978 o autor
veio para cá tentar um emprego aqui, mas voltou logo para a roça, ficou uns seis meses; lá
na roça o autor não trabalhou para empresa, porque sempre trabalhava em família, algumas
vezes trocavam dia ou algumas vez precisava trabalhar um dia e a pessoa pagava esse dia
para roçar o café, esses negócios assim; o autor estava na roça, veio para cá (Vitória) em
1976 e depois voltou para a roça; fora esse período não sabe se o autor teve outro trabalho.

2ª testemunha - Lucidio Antonio Alves

Conhece o autor do município de Santa Teresa, do Córrego do Frio; morou lá, hoje,
praticamente, seus pais são vizinhos de terra de lá; de sua casa até a casa do autor dá uns
trinta e cinco ou quarenta minutos andando, um quilômetro mais ou menos; tinha contato com
o autor; o autor morava na propriedade dos pais; sempre o autor morou na propriedade dos
pais, até hoje estão lá; a terra é bem pequena, mas tamanho não sabe; lá todo mundo mexe
com café, plantavam sempre arroz, feijão, algumas coisa para comer e tinha um porquinho,
uma galinha, sempre tem lá; o autor tinha irmão; acha que são seis irmãos, José Carlos, João
Luiz, Roque, Nilza, Neuza e Nice; mais o autor; todo mundo trabalhava na roça; não
contratavam ninguém para ajudar na colheita, até hoje lá é difícil ter, porque era pouca coisa,
trocavam o dia uma vez ou outra; o depoente veio para a cidade em 1992 para 1993; veio
trabalhar e trabalha até hoje na Demoné Madeiras; essa Demoné é da família lá de Santa
Teresa, vieram de lá com o serviço já pronto; o autor veio para a cidade primeiro, acha que
uns dois anos antes; o autor não chegou a trabalhar em outra local que não a casa dos pais,
era só nos pais; acha que o autor veio para Vitória um período de um ano e pouco ou dois
anos, mas não lembra a data, o autor veio para cá e depois retornou, acha que não deu
certo; lá na roça o autor nunca trabalhou para ninguém a não ser para o pai; morava próximo
do autor, o nome hoje é Alto Santa Júlia e Córrego Frio onde o autor mora, morava a
praticamente um quilometro de distancia; acha que o que o autor plantava era só para trocar
com outros alimentos e o sobrava um pouco de café aí vendia, mas era pouco o que vendia.

As duas testemunhas confirmaram que, depois de ter exercido atividade urbana na década de
1970 - segundo o CNIS, entre 3/5/1976 e 21/10/1978 -, o autor voltou para a roça.

As duas testemunhas demonstraram hesitação sobre a definição do tero final do tempo de
serviço rural do autor. Com base na época em que as próprias testemunhas saíram da roça,
tentaram estimar aproximadamente a data em que o autor teria cessado o trabalho rural, mas
exteriorizaram não mais que especulação. A única certeza que emitiram foi a de que o autor
saiu da roça antes de delas. A primeira testemunha não tme certeza nem de quando ela
própria saiu da roça, se foi em 1990 ou em 1992. A segunda testemunha disse que saiu da roça
de 1992 para 1993 e estimou que o autor teria saído "uns dois anos antes", depois emendou
que achava que era um ano e meio, ai final admitiu que não lembra a data.

Por isso, fixo o termo final do tempo de serviço rural na data do casamento do autor,
em 28/12/1989, porque, como aquele documento confirmava a profissão de lavrador, emite
garantia de que pelo menos até aquele momento o autor ainda exercia atividade rural. Quanto
ao período posterior ao casamento, não há outros documentos indicando atividade rural e
a prova testemunhal foi meramente especulativa e inconvincente.
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Considero provado que a autora exerceu atividade rural, em regime de economia familiar,
no período de 01/01/1979 a 28/12/1989.

O autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de contagem de tempo
de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições. Ressalvo que esse
tempo não pode ser considerado para efeito de carência. Aplica-se o art. 55, § 2º, da Lei nº
8.213/91: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a
ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”.

O INSS apurou 22 anos e 6 meses de tempo de contribuição (evento 1, PROCADM7, fl. 56).
Somando o tempo de serviço rural referente ao período de 01/01/1979 a 28/12/1989, o autor
não completou o mínimo de 35 anos de tempo de contribuição.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a averbar o tempo
de serviço rural referente ao período de 01/01/1979 a 28/12/1989.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de condenação do INSS a averbar o período de
17/11/1971 a 31/03/1976 e a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/184.307.851-95. (...)

Como se observa, de fato, o autor não apresentou início de prova material capaz
de sinalizar o exercício de atividade rurícola no período impugnado. Os documentos a que se
refere, na peça recursal, são contemporâneos ao período em que a sentença reconheceu a lide
campesina. 

Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

No caso, os depoimentos das testemunhas transcritos na sentença não são
bastantes para que fosse aplicada a eficácia retroativa dos documentos apresentados. A
primeira testemunha, por sua vez, não sabia ao certo se o autor teria laborado no campo
durante o período em exame. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em  honorários em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante a AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000419772v6 e do código CRC 6bb8b13d.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5005118-76.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WILIAM TRANCOSO DAL CIM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade
especial de 12/1/1987 a 23/5/1990, 2/1/2004 a 28/8/2005, 20/7/2007 a 13/9/2009, 30/7/2010 a
30/7/2012, 30/7/2013 a 18/5/2015 e 3/11/2016 a 6/12/2017 e determinando a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 6/12/2017.

Em suas razões recursais (Evento 34), alega, em síntese,  que (i) faz jus ao
reconhecimento de atividade especial de 25/5/1990 a 16/4/1996, em que esteve exposto a
tensões elétricas superiores a 200 volts, (ii) o Decreto 53.831/1964 previa a especialidade do
labor com sujeição a tensão elétrica acima de 250 volts, consoante se depreende do código
1.1.8, (iii) contudo, em 20/9/1985, adveio a Lei 7.369 que passou a estabelecer a eletricidade
como agente passível de reconhecimento de especialidade laboral fosse por exposição a alta
ou baixa tensão, (iv) o Decreto até então vigente previa a necessidade da exposição se dar
acima de 250 volts, ao passo que Lei 7.369/1985 passou a considerar que o empregado que
exercesse atividade no setor de energia elétrica teria direito ao recebimento de adicional por
periculosidade, (v) a Lei 7.369/1985, regulamentada pelo Decreto 93.412/1986, revogou o
que era anteriormente disposto pelo Decreto 53.831/1964 a respeito da necessidade de
observância de exposição a tensão elétrica acima de 250 volts, (vi) não tendo sido
recepcionado o Decreto 53.831/1964 na parte que previa sobre tensões elétricas a partir de
1985, evidentemente que a exposição a tensão elétrica, mesmo que acima de 220 volts, é
capaz de ensejar-lhe o computo de tempo qualificado por periculosidade, uma vez que o
DSS8030 expressamente menciona que era responsável pela manutenção da parte elétrica da
fábrica da empresa Refrigerantes Vitória S/A, fazendo instalações elétricas, reparos e
manutenção de máquinas e equipamentos elétricos e em casa de substação de força, e (vii) o
fato de estar exposto a tensão elétrica acima de 220 volts não exclui sua exposição a tensões
muito superiores aos 250 volts outrora previstos pelo Decreto 53.831/1964, sendo comum a
exposição de 380 a 13 mil volts a depender do serviço realizado, isso porque, em razão da
alta demanda energética da fábrica, esta possuía substação elétrica própria na qual ele
operava.

Contrarrazões (Evento 41).

VOTO
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A sentença julgou julgou procedente o pedido da parte autora no sentido de
reconhecer tempo especial de 25/5/1990 a 16/4/1996 sob o fundamento de que não haveria
prova de exposição a ruído e a calor em intensidade/concentração acima do limite legal. 

O autor, por outro lado, afirma que, nesse período, esteve exposto a tensão
elétrica superior a 200 volts e que, em razão disso, faria jus à especialidade. 

Quanto ao agente eletricidade, o Decreto n. 53.831/1964, em seu art. 2, no item
1.1.8, quadro anexo, elenca como serviço perigoso, para fins de aposentadoria especial, tanto
as "operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida" quanto "trabalhos
permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - eletricistas,
cabistas, montadores e outros", observando que essa classificação pressupunha "jornada
normal ou especial fixada em lei em serviços expostos à tensão superior a 250 volts":

"Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts. 
Arts. 187, 195 e 196 da CLT. Portaria Ministerial 34, de 8-4-54."

Desde a edição do Decreto 2.172, de 5/3/1997, a periculosidade não é
contemplada em regulamento como fator de contagem especial do tempo de serviço. Assim,
desde o Decreto 2.172/1997, ou ao menos desde a EC 20/1998, não há suporte legal e
constitucional para o cômputo de atividades perigosas como especiais.

Por outro lado, o STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos
repetitivos, decidiu que as atividades nocivas à saúde relacionadas nas normas
regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do trabalho ser
reconhecido em outras atividades – como a exposição a eletricidade (superior a 250
volts) – mesmo depois da edição do Decreto 2.172/1997 e da EC 20/1998, desde que
permanentes, não ocasionais nem intermitentes.

Em relação a esse período, o autor exibiu o formulário DSS-8030 emitido pela
empresa Refrigerantes Vitória S/A / Perma Indústria e Comércio S/A (Evento 7,
PROCADM2). O documento informa exposição a ruído em intensidade equivalente a 94
dB(A) e a calor (28,3 IBTG). Ocorre que, pela leitura da descrição das atividades, se observa
que estaria exposto também à tensão elétrica acima de 220 volts. 
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Todavia, considerando que não houve exposição a tensão elétrica acima de 250
volts, nos termos do decreto previdenciário, não há que se falar em tempo especial. Ora, a
informação de estar exposto a tensão superior a 220 volts não autoriza a presunção de
exposição acima de 250 volts. 

Registre-se que a Lei 7.739/1985, regulamentada pelo Decreto 93.412/1986,
apenas veio instituir o adicional de periculosidade em trabalhos com "alta tensão elétrica",
independente do cargo, categoria ou ramo da empresa, não tendo revogado o citado Decreto
53.831/1964, que considera atividade especial apenas a exposição a tensão elétrica superior a
250 volts. 

Ora, o Decreto 53.831/1964 fixou esse parâmetro em medições superiores a 250
volts para a qualificação da atividade com insalubre em matéria previdenciária. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000412526v10 e do código CRC 1e72eca8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5010759-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OSMAR VANDGUS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para: "i) averbar os períodos
de 20.06.1973 a 30.09.1988 e de 01.12.1988 a 31.10.1991 como exercidos pelo autor na
condição de segurado especial (atividades rurais em regime de economia
familiar), (ii) reconhecer como especial, e converter para tempo comum, o trabalho realizado
como vigilante de 04.10.1988 a 26.11.1988, (iii) computar como carência o lapso de
afastamento por conta do auxílio-doença NB 31/538.078.739-5 (27.10.2009 a 22.04.2013), e,
acrescendo estas circunstâncias ao somatório já apurado
administrativamente, (iv) conceder ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição
integral NB 42/178.092.663-1, com DIB em 02.06.2018 e pagamento das verbas não
adimplidas desde então".

Em suas razões recursais (Evento 53), alega, em síntese,  que (i) os elementos
dos autos demonstram que exerceu o labor rural mesmo antes de completar 12 anos de idade,
(ii) o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que é possível o cômputo do trabalho
realizado antes dos 12 anos de idade, para fins de tempo de serviço e contribuição, conforme
a decisão foi proferida no âmbito da Ação Civil Pública 5017267-34.2013.4.04.7100,
proposta pelo Ministério Público Federal, (iii) no voto vencedor, a Desembargadora Federal
Salise Monteiro Sanchotene asseverou preliminarmente que a decisão produzirá efeitos erga
omnes, estendendo-se a todo território nacional, (iv) a relatora, a Desembargadora Salise
Monteiro Sanchotene, na decisão colacionada, afirmou que “não se pode olvidar que
milhares de crianças desenvolveram ou ainda desenvolvem atividades laborais no país e, não
obstante a vedação constitucional ao trabalho infantil, não há como deixa-las desamparadas
da respectiva proteção previdenciária", e (v) a Súmula 5/TNU também firmou o
entendimento de que é possível o cômputo do labor rural antes dos 12 anos de idade para fins
previdenciários.

Contrarrazões (Evento 57).

VOTO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
entendendo que faria jus à averbação de tempo rural somente a partir do momento em que
completou 12 anos de idade, sob a seguinte fundamentação:
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(...) No que diz ao labor rural que se almeja reconhecer, o autor atendeu ao requisito do início
de prova material, visto que há no processo administrativo documentos contemporâneos que
indicam seu pai, Teodoro Vandgus, como trabalhador rural desde 1971 (Evento 18,
PROCADM1, páginas 40/42) e 1976 (Evento 18, PROCADM1, páginas 27 e 38/39), assim
como o próprio autor, a partir de agosto de 1988 (Evento 18, PROCADM1, páginas 31/36).

De mais a mais, conforme se vê dos depoimentos anteriormente transcritos, a narrativa
autoral foi satisfatoriamente confirmada pela oitiva das testemunhas em audiência, inclusive
no que se refere à curta saída do campo nos idos de 1988, tendo sido confirmado o labor em
regime de economia familiar até o final da década de 1990.

Há de se anotar, contudo, que o reconhecimento almejado não pode ser iniciado a partir dos
10 (dez) anos de idade, uma vez que a caracterização de alguém como membro de um regime
de economia familiar depende, a meu ver, da demonstração de que o respectivo trabalho é
essencial à própria subsistência da entidade familiar, e não apenas um auxílio. Neste sentido,
veja-se o teor do art. 11, § 1º, da Lei de Benefícios:

§ 1o  Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718,
de 2008)

No meu sentir, trabalhos realizados por menores de 12 (doze) anos, especialmente quando
frequentavam regularmente o ensino escolar (como se dá nos autos), não ultrapassam o
critério de mero auxílio à atividade rural, não se podendo considerar que o labor
eventualmente praticado pelo menor seja de tal monta a ser considerado como essencial à
manutenção dos demais membros do grupo familiar – até mesmo por conta das inerentes
limitações físicas que caracterizam os menores.

Desta feita, o limite de 12 (doze) anos tradicionalmente estipulado na jurisprudência me
parece absolutamente razoável como marco de fixação do início da efetiva relevância do
trabalho do menor no contexto do regime de economia familiar rural.

Por outro lado, é de se reconhecer que o aproveitamento do labor rural não contributivo só é
possível até 31.10.1991, na esteira do disposto no art. 55, § 2º, da Lei 8.213/91[1] c/c art. 26,
§ 3º, do Decreto 3.048/99[2].

Ou seja, mesmo tendo sido demonstrado nos autos que o autor trabalhou em regime de
economia familiar até julho de 1999, apenas o labor prestado até outubro de 1991 é passível
de aproveitamento na aposentadoria por tempo de contribuição aqui buscada.

Destarte, para o fim ora almejado, só é possível o deferimento da averbação do labor rural
exercido pelo autor nos períodos de 20.06.1973 a 30.09.1988 e de 01.12.1988 a 31.10.1991.

Com relação ao trabalho especial exercido como vigilante na “ESSEL – Especiais Serviços de
Segurança Ltda.”, entendo que o autor faz jus ao enquadramento administrativo, porquanto a
anotação na CTPS (Evento 18, PROCADM1, página 10) comprova a prática do ofício
análogo à função de guarda, possibilitando a aplicação do código 2.5.7 do Anexo III do
Decreto 53.831/1964, nos moldes da Súmula 26 da TNU:

A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no
item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.
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Logo, deve ser reconhecido como especial, e convertido para comum, o labor prestado pelo
autor de 04.10.1988 a 26.11.1988. (...)

De fato, conforme bem destacou o autor, a TNU sumulou o entendimento de
que "a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de
24/07/91,  devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários". 

Ocorre que, na audiência realizada em 3/6/2019, os depoimentos das
testemunhas não foram suficientes para demonstrar que o autor laborou, no campo, com os
pais, a partir dos 10 anos de idade. As duas testemunhas inquiridas (Ailson Couto Machado
e Antonio Astrogildo da Silva) afirmaram genericamente que o autor laborou na roça desde a
infância ("desde pequeno"), porém não aduziram, com firmeza, que o labor rural em questão
teria sido iniciado quando o autor completou 10 anos de idade. Eis a transcrição dos
depoimentos na sentença:

1ª Testemunha (Ailson Couto Machado): mora no Córrego da Onça, perto da propriedade do
autor; conhece o autor desde a infância; autor trabalhou bastante tempo na roça, tendo saído
durante um pequeno período e retornado, só saindo novamente por volta de 1999; autor de vez
em quando vai visitar o irmão na propriedade; autor tem um irmão, Ademar, e uma irmã,
Leontina; os pais do autor já são falecidos; todos os familiares trabalhavam na roça; não
tinham funcionários; faziam “troca de dia” com vizinhos; plantavam café, feijão, milho.

2ª Testemunha (Antonio Astrogildo da Silva): mora no Córrego do Barro Preto, vizinho do
Córrego da Prata; tem 66 anos e conhece o autor desde criança; viu o autor trabalhando na
lavoura desde pequeno; autor veio definitivamente para a capital por volta de 1998, 1999;
autor plantava café, e também mandioca, banana, cana; não tinham funcionários; às vezes
trocavam dia com vizinhos; autor tem dois irmãos, um casal, todos tendo trabalhado na roça;
pais do autor já são falecidos; autor tem a propriedade até hoje.

Assim, considerando que não há prova de que o autor laborou no campo, com
os genitores, a partir dos 10 anos de idade, havendo apenas presunção em razão do labor
desenvolvido pelos pais à época, deve ser mantida a sentença, porém por outros
fundamentos. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000405322v10 e do código CRC 0d8f0906.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5002757-86.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NORACILDA TEIXEIRA AHNERT (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL COMPROVADA DE 18/10/1980 a 23/07/1991. FARTA PROVA
DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAL. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a averbação de tempo
rural, como segurado especial, entre 19/05/1974 a 23/07/1991; e a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo, em
10/08/2017.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, por considerar que o tempo
de atividade rural ter restado comprovado, seja pela prova documental, seja pela prova
testemunhal, 18/10/1980 até 31/10/1991, para efeitos de carência, porém não o suficiente para
o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Razões da parte recorrente – INSS: diz que não há início de prova material
suficiente para comprovação da atividade rural em período remoto.

 

VOTO

A sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
recorrente de forma clara e exauriente.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural, conforme
relatado na sentença recorrida, o Recorrido apresentou os seguintes documentos:

 

certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 18/10/1980, em que consta a profissão de lavrador do
marido da autora, Ederaldo Augusto Ahnert, de quem se divorciou em 16/10/2015 (evento 1, PROCADM5, fl. 8);
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certidão de nascimento de filho baseada em registro civil lavrado em 17/01/1983, em que consta a profissão de
lavrador do marido da autora (evento 1, PROCADM5, fl. 17);
ficha de matrícula escolar de filha, datada em 14/07/1994, em que o marido da autora é qualificado como lavrador
(evento 1, PROCADM5, fl. 18);
escritura pública de compra e venda de imóvel rural com área equivalente a 250.000 m2, no lugar denominado
Alto Caparaó, em Itaguaçu/ES, em nome do marido da autora, qualificado como agricultor, lavrada em
02/04/1985 (evento 1, PROCADM5, fls. 31-34);
escritura pública de compra e venda de imóvel rural com área equivalente a 100.000 m2, no lugar denominado
Caparaó, em Itaguaçu/ES, em nome do marido da autora, qualificado como agricultor, lavrada em 16/09/1986
(evento 1, PROCADM5, fls. 36-40);
CCIR, emissão 2015-2016 - Sítio Caparaó, com área equivalente a 1,59 módulos fiscais, em nome do marido
da autora (evento 1, PROCADM5, fl. 41);
declaração do ITR, exercício 2016 - Sítio Caparaó, em nome do marido da autora (evento 1, PROCADM5, fls. 42-
46)

 

         Além dos documentos supracitados na sentença, há a Entrevista
Administrativa, realizada no âmbito da própria autarquia, que lhe foi favorável à
comprovação do exercício da atividade rural no tempo pretérito, bem como os depoimentos
das testemunhas ouvidas em audiência no mesmo sentido, que atestaram o exercício da
atividade rural, a partir da data do seu casamento.

 

         Portanto, não assiste razão ao INSS quanto à alegação de ausência de
inicio de prova documental, à medida que a Autora comprovou o exercício de atividade rural
em regime de economia familiar.

 

De outro giro, a prova testemunhal se mostrou coesa acerca da data de saída da
Autora da roça, bem como o trabalho rural realizado pelo Autor e sua família àquela época.

 

Por essa razão, o período entre 1980 a 1991 pode ser computado como segurado
especial, para fins de carência de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

 

De forma geral, para o período anterior à edição da legislação previdenciária de
regência (24/07/1991), é perfeitamente cabível sua averbação até mesmo para aproveitamento
no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde que a parte autora compute
tempo urbano superior à carência:

 

Enunciado nº 24 da TNU: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural
anterior ao advento da Lei nº 8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias,
pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
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Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, §2º,
da Lei nº 8.213/91”.

 

Depreende-se, de tudo que dito, que se a intenção for averbar tempo rural
(segurado especial) anterior a 1991, independentemente se para efeitos de carência, quando
de aposentadoria por tempo de contribuição, também, mas desde que a carência urbana esteja
satisfeita.

 

Deste modo, considerando o conjunto probatório, concluo que restou
comprovado o exercício de atividade rural em regime familiar pelo período exigido para
averbação do seu tempo de serviço.

 

Voto por CONHECER o Recurso do INSS e NEGAR PROVIMENTO a ele
pelos motivos expostos, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.
Sem condenação em custas, haja vista a isenção de que goza o recorrente. Condeno o
recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da
condenação (valores em atraso apurados na sentença proferida no juízo de origem).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384651v2 e do código CRC 6bdc650b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5003328-54.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EVALDO ALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial os
períodos de 25/7/1997 a 15/3/2005, 7/5/2005 a 22/1/2007, 24/1/2007 a 23/2/2016, 24/2/2016
a 30/8/2016 e de 24/8/2016 a 1/6/2017.

Em suas razões, alega que (i) a atividade de vigilante não está prevista nos
anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, mas apenas a de guarda (no item 2.5.7. do
Anexo III do Decreto 53.831/1964), (ii) para que a atividade de vigilante possa ser enquadra
no item citado, imprescindível a comprovação da periculosidade, com prova de porte de arma
de fogo, (iii)  no período posterior ao Decreto 2.172, de 5/3/1997, o exercício da atividade de
guarda/vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições especiais,
passando a ser considerados somente os agentes classificados como químicos, físicos ou
biológicos, ou seja, não há nenhum item relativo a periculosidade e (iv) para os períodos
posteriores ao Decreto 2.172/1997 não cabe o enquadramento como atividade sujeitas a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física na função de vigilante,
independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente os agentes classificados como
químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados como caracterizadores de
atividade especial.

Contrarrazões da parte autora (Evento 39).

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
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de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.
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5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, a sentença reconheceu como especiais os períodos de 25/7/1997 a
15/3/2005, 7/5/2005 a 22/1/2007, 24/1/2007 a 23/2/2016, 24/2/2016 a 30/8/2016 e de
24/8/2016 a 1/6/2017, em razão do trabalho como vigilante.

No primeiro intervalo, entre 25/7/1997 e 11/3/2005, o PPP ( Evento 1, PPP5,
p.12-13), emitido pela Vigserv Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., informa que o autor
exerceu a atividade "portando arma de fogo de modo habitual e permanente, não eventual
nem intermitente". Assim, havendo comprovação do uso de arma de fogo, deve ser mantida a
especialidade.

Em relação ao período de 7/5/2005 a 22/1/2007, o PPP (Evento 1, PPP5)
foi emitido pelo sindicato representante da categoria profissional (Sindicato dos Empregados
de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do Espírito Santo - Sindivigilantes / ES),
em razão do encerramento das atividades da empregadora.

O documento demonstra que o autor exerceu a função de vigilante na empresa
Estrela Azul Serv. Vig. Seg. e Transporte de Valores Ltda., em vários estabelecimentos
financeiros, tendo como atribuições “inibir e impedir ação criminosa, protegendo o
patrimônio de terceiros contra roubo, depredação e outros atos”, com exposição de modo
habitual e permanente a riscos à integridade física e com autorização para portar armas de
fogo (calibres 12", 32" e 38").

Embora o PPP tenha sido emitido por sindicato da categoria e não pela própria
empregadora, cujas atividades foram encerradas, percebe-se que a atividade desenvolvida
pela sociedade empresária se relaciona ao transporte de valores, ou seja, ramo em que,
necessariamente, se faz uso de arma de fogo. Além disso, esta TR/ES firmou o entendimento
de que se pode reconhecer a especialidade com base no documento expedido pelo sindicato
quando a atividade empresarial da empregadora foi encerrada, como no caso em
questão. Portanto, deve ser mantido o caráter especial reconhecido pela sentença.

No interstício de 24/1/2007 a 23/2/2016, o PPP (Evento 1, PPP5, p.8), emitido
pela Vigserv Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., atesta que o autor exercia a atividade
de vigilante e realizava suas atribuições "portando arma de fogo de modo habitual e
permanente, não habitual nem intermitente". Dessa forma, deve ser mantida a especialidade.
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Quanto ao período de 24/2/2016 a 30/8/2016, observa-se que o PPP  (Evento
15, PROCADM1, p.24-25) não faz menção à utilização de arma de fogo durante a jornada de
trabalho do autor, que atuava como vigilante na sociedade empresária Visel Vigilância e
Segurança Ltda. 

Na descrição das atividades, consta que o autor era responsável por "vigiar
dependências em áreas privadas, com a finalidade de prevenir, controlar a movimentação de
pessoas e outras irregularidades; preservar a integridade física das pessoas e a segurança
do ambiente, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepcionar e
controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; acompanhar
pessoas e mercadorias; comunicar-se via rádio ou telefone; prestar informações ao público e
aos órgãos competentes; realizar rondas preventivas nas dependências da edificação".

Como se observa, não existem indícios de que o autor tenha portado arma de
fogo no período ou, ainda, que tenha sido exposto a atividade nociva que colocasse em risco a
sua saúde ou integridade física. Ressalta-se que os depoimentos colhidos em audiência
referem-se à tentativa de comprovação do exercício de trabalho rural no início da década de
1990 e não ao reconhecimento da especialidade. Portanto, deve ser afastada o caráter especial
da atividade reconhecido pela sentença entre 24/2/2016 e 30/8/2016.

Por fim, no intervalo de 24/8/2016 a 1/6/2017, quando o autor trabalhou na
Mundial Serviços de Vigilância e Segurança Eireli como vigilante, o PPP (Evento 1, PPP5,
p.10-11) demonstra as incumbências de "controlar a entrada e saída de pessoas e veículos,
protegendo o patrimônio contra roubos, depredações e outros atos de violência, cumprir a
legislação vigente em relação ao porte e manuseio de armas, portando arma de fogo de
modo habitual e permanente, não habitual nem intermitente". Assim, havendo comprovação
do porte de arma, deve ser mantida a especialidade.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o afastamento da especialidade no período de 24/2/2016 a 30/8/2016. Custas
isentas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000417599v17 e do código CRC 4ac47068.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000463-49.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALDO ANTONIO NICOLETTI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especiais os períodos de 01/11/2000 a 14/06/2002 e 01/09/2003 a 17/07/2017 e como rural o
período de 28/12/1975 a 24/07/1991, determinando a concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição desde a DER.

Em suas razões recursais (Evento 31), alega, em síntese, que (i) a sentença
reconheceu como efetivo tempo de atividade rural o período entre 28/12/1975 a 24/07/1991,
exclusivamente com base em início de prova material em nome do pai do autor, (ii) não há
início de prova material em nome do autor, que, nascido em 27/12/1963, atingiu a maioridade
em 1981, (iii) não é legítimo aplicar o entendimento de que a prova material em nome dos
pais do autor pode gerar efeitos para este após sua maioridade, pois, obviamente, o
trabalhador rural nessa condição, já possui todos os meios para produzir em nome próprio,
(iv) a presunção de que pai e filho trabalharam juntos, mesmo após a fase adulta deste, deve
ter base em início de prova material, (v) o simples fato de seu pai ter sido trabalhador rural
não é suficiente para estender ao autor os efeitos da prova material de seus genitores, (vi) do
contrário o disposto no art. 55, § 3º da Lei 8.213/1991 estaria completamente esvaziado, (vii)
sem início de prova material em nome do autor após ele completar a maioridade, não é
possível o reconhecimento do tempo rural, devendo ser excluída da condenação a averbação
de tempo rural entre 27/12/1981 a 24/07/1991, (viii) a sentença reconheceu como tempo de
serviço especial os períodos de 01/11/2000 a 14/06/2002 e de 01/09/2003 a 17/07/2017, na
condição de frentista de posto de gasolina, porém a atividade de frentista não está classificada
nos quadros anexos aos Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979, não podendo se efetuar seu
enquadramento como atividade especial por categoria profissional, (ix) o Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado pela parte autora, que deu suporte à
sentença, não é apto a comprovar a especialidade dos períodos, pois, além de não constar  a
assinatura do responsável pelos registros ambientais, também não restou devidamente
comprovada a nocividade à saúde do trabalhador por meio de laudo técnico idôneo (períodos
de 02/01/1998 a 17/01/2007 e de 01/02/2008 a 13/06/2017), (x) em relação aos
hidrocarbonetos aromáticos e outros derivados de petróleo, a concentração é menor ou igual a
1,000 ppm, (xi) para a atividade de gerente, não se presume exposição permanente a
hidrocarbonetos durante toda a jornada de trabalho, (xii) a utilização de EPI eficaz
descaracteriza a atividade especial, exceto quanto ao ruído, como pacificou o STF, (xiii) não
há direito ao enquadramento pretendido (PPP indica EPI EFICAZ), não se caracterizando
atividade especial nos períodos vertentes, e (xiii) com a desconsideração do tempo de serviço
especial reconhecido na sentença, não se atingiu, na data do requerimento administrativo, o
tempo mínimo exigido para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.
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Contrarrazões de Evento 36. 

VOTO

Do tempo especial

O exercício de atividade de frentista/bombeiro de postos de gasolina expõe o
indivíduo a condições especiais de trabalho, haja vista a natureza das substâncias químicas, a
exemplo da gasolina e do álcool, a que ele fica sujeito por toda a jornada de trabalho. Ou seja,
antes da edição da Lei n. 9.032/1995, o labor desenvolvido por profissional frentista de posto
de combustíveis enquadrava-se na condição de insalubridade prevista no item 1.2.11 do
Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979.

Na verdade, a atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que
cabe o enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade
normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos
(dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados
como nocivos à saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram
até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de
classificar genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
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diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE
GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de
alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras
substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de
dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos
à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos
aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de
produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos
de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de
peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com
esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar
que, dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e
diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só contém etanol e água (Resolução
ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve
e sai na fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada
pela Resolução 50 da ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à gasolina,
tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de benzeno é de 1%
(Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).
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O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e
não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva
capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e pelo MTE na própria
portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo (no caso, o benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente
do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente,
da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina,
que contém benzeno em sua composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é
comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A gravidade da exposição dos
frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n.
1.109, de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de
prevenção de riscos ambientais) para tratar especificamente da EXPOSIÇÃO
OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já
reconhece o exercício de tempo especial a frentistas em razão de exposição a
gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019:
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EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM. POSSIBILIDADE.
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO BENZENO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 56 DO DECRETO 3048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO.

Da análise dos autos e tendo em vista as datas mencionadas no relatório com relação à
decisão de primeira instância, considera-se que o recurso é tempestivo.

A controvérsia gira em torno de:

Recurso do segurado: não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015.

O benefício em questão está previsto no art. 56, do Decreto nº 3.048/1999, que cabe aqui
transcrever:

Art. 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e
cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art.
199-A. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).

Para os segurados filiados à Previdência Social até 16/12/1998, foi assegurada a obtenção de
aposentadoria proporcional com direito adquirido ou após a EC nº. 20/1998, neste último caso
desde que preenchidos os requisitos adicionais de idade mínima de 53 e 48 anos se homem ou
mulher, respectivamente, e tempo adicional de contribuição, pedágio, na forma estabelecida
pelos arts. 187 e 188 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº.
3.048/1999, a seguir reproduzidos:

Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições
previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº. 20, de 1998, ao segurado do
Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os
requisitos para obtê-la. (...).”

Art. 188. O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de
1998, cumprida a carência exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao
tempo de contribuição, quando, cumulativamente: I - contar cinqüenta e três anos ou mais de
idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: 1. trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se
mulher; e b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por
cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo
constante da alínea ‘a’. (...).

Em relação à conversão do tempo especial em comum, incide o art. 57, § 5º, da Lei nº.
8.213/1991, que dispõe:

Art. 57. (...). § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (...).

A caracterização e comprovação da atividade especial são regidas pela Legislação
Previdenciária vigente ao tempo de sua prestação, sendo oportuno a transcrição do art. 70 do
Decreto nº. 3.048/1999, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº. 4.827/2003:
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Art.70. (...) § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. § 2º
As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade
comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

É indispensável salientar que a manifestação da PERÍCIA MÉDICA do INSS não tem efeito
vinculante aos órgãos julgadores do CRPS, até porque funciona no presente como parte
interessada no processo administrativo. Para reforçar esse entendimento, dispõe o art. 3º da
Instrução Normativa CRPS nº 1/11:

“Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica
ou jurídica, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos, desde que fundamentada a decisão, sob pena de nulidade”.

Destarte, os órgãos julgadores têm o livre convencimento das provas e o reconhecimento de
tempo especial não constitui matéria eminentemente médica, por haver aspectos jurídicos a
serem considerados.

Assim, passamos a julgar.

Insurge-se o segurado contra o não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015,
trabalhados como gerente de posto de gasolina e exposto aos agentes nocivos
hidrocarbonetos, ruído, postura inadequada e acidentes, conforme formulário anexado aos
autos.

Foi realizada diligência a fim de esclarecer o composto do agente hidrocarboneto e em
resposta a empresa afirma que o interessado esteve exposto ao agente nocivo BENZENO.

De se notar que, embora a função seja de gerente, na profissiografia apresentada indica que o
segurado trabalhava no abastecimento de veículos e, ainda que não fosse, não pode se falar
em falta de habitualidade na exposição tendo em vista que o requerente se encontra no
ambiente.

Assim, passível de enquadramento O PERIODO TODO no código 1.2.10 do Anexo I ao
Decreto 83.080/79.

Ressalta-se que o agente BENZENO é cancerígeno e sua simples presença já enseja o
enquadramento do período. Assim, somando-se os períodos enquadrados de 01/09/1997 a
10/03/2015 à contagem efetuada pelo INSS, o segurado implementa o tempo suficiente para a
obtenção do benefício pleiteado (42).

O interessado requer que seja transformada a espécie 42 em 46 (aposentadoria especial).
Assim, requer-se que o INSS proceda aos cálculos, com os devidos enquadramentos e
apresente ao segurado, para que este escolha o benefício mais vantajoso, nos termos do
Enunciado 5/INSS. Sob esse contexto, assiste razão do segurado.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO DO INTERESSADO, para no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

Vale registrar que esta TR/ES já firmou o entendimento de que, em razão de a
LINACH afirmar que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para humanos
e os frentistas de postos de gasolina estarem expostos a benzeno, a atividade em questão deve
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ser reconhecida como especial, nos termos do acórdão proferido na ação 0008147-
03.2017.4.02.5052, proferido na sessão de 10/7/2019, na relatoria do Juiz Federal Pablo
Coelho Charles Gomes, conforme fundamentos a seguir:

(...) A LINACH afirma que o benzeno é um agente confirmado como carcinogênico para
humanos.
Os frentistas de postos de gasolina estão expostos a benzeno. Houve, ainda que de forma
indireta, o reconhecimento administrativo desse fato por parte do Ministério do Trabalho e
Previdência Social (MTPS).
Com efeito, o referido ministério editou a Portaria MTPS nº 1.109, de 21/9/2016, a qual teve
por finalidade “Aprovar o Anexo 2 - Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC, da Norma Regulamentadora nº 9, aprovada pela
Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta Portaria.”
O item 1.1.1 da referida Portaria MTPS nº 1.109/2016 define “Postos Revendedores de
Combustíveis” do seguinte modo: “1.1.1 Para fins deste anexo, consideram-se Postos
Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em terra
firme que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos
veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO.”
Ou seja, de acordo com a definição dada pela portaria, em qualquer posto de abastecimento
de combustíveis haverá exposição a benzeno.
Conclusão: todo o tempo laborado na função de frentista/bombeiro deve ser considerado como
especial. Diante disso, entendo que a sentença deve ser mantida, reconhecendo como especial
o período de 01/12/1979 a 20/04/1982 no qual o autor
exerceu a função de bombeiro em posto de gasolina. (...)

No caso, o INSS impugna os períodos de 01/11/2000 a 14/06/2002 e de
01/09/2003 a 17/07/2017, reconhecidos como especiais na sentença, em razão do exercício de
atividade de frentista e exposição a agentes nocivos.

Para o período em questão, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa
Auto Posto Brizolão Ltda. demonstrando que laborou como frentista e esteve exposto
hidrocarbonetos aromáticos (tolueno e xileno), em razão de trabalho em contato
permanente com compostos à base de hidrocarbonetes, através de manipulação de gasolina,
óleo diesel, etanol, lubrificante etc., e combustíveis líquidos inflamáveis, em razão de
trabalhos e operações perigosas por exposição a líquidos combustíveis e inflamáveis. Consta
que não houve uso de EPI eficaz.

Consta, também, no campo 14.2, que as atividades consistiam em "executar
serviços de abastecimento de líquidos combustíveis e inflamáveis (gasolina, álcool, etanol e
óleo diesel) e outras atividades relacionadas ao atendimento dos clientes, tais como limpeza
de parabrisa, calibração de pneus, verificação do nível de água e óleo, reposição e venda de
mercadorias etc. ".

Cumpre registrar que o documento possui todos os requisitos legais, indicando,
inclusive, os profissionais habilitados que procederam aos registros ambientais, o que
presume a elaboração de laudo técnico. 

Como se observa, não há dúvidas de que o autor, na função de frentista,
esteve exposto de forma habitual e permanente a gasolina, que contém benzeno, agente
químico cancerígeno. 
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No mais, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU), no julgamento do processo   5006019-50.2013.4.04.7204/SC, em  17 de agosto de
2013, decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos constantes da
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador, dando direito a contagem de tempo
especial para fins de previdenciários e, com isso, firmou a tese de que “a redação do art. 68,
§ 4º, do Decreto nº 3.048/99 dada pelo Decreto nº 8.123/2013 pode ser aplicada na
avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer
período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização
pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual)”.

Do tempo rural

A sentença reconheceu o exercício de tempo rural de 28/12/1975 a 24/07/1991
sob a alegação de houve prova do alegado labor campesino (início de prova material
corroborado pela prova testemunhal). 

O autor, nascido em 21/12/1963, em 28/12/1975, contava com 12 anos de idade,
e alega que, nessa data, passou a laborar, no campo, com os pais, ou seja, desde a infância.
Para demonstrar o alegado, apresentou os seguintes documentos:

(i) certidão de casamento, celebrado em 2/9/2000, qualificando-o como
frentista;

(ii) CTPS demonstrando que passou a exercer vínculo empregatício em
atividade urbana a partir de 1/11/1995 (frentista);

(iii) documentos relativos à àrea rural de propriedade de Isaías Cortelete,
adquirida em 20/12/1990;

(iv) documentos relativos à área rural de propriedade de Ilson da Costa
Salvador, adquirda em 14/8/1990;

(v) histórico escolar do autor, expedido em 18/4/2017, informando que ele
cursou a antiga 8ª série do ensino fundamental no ano letivo de 1979 na Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio "Águia Branca", localizada no centro de Águia Branca/ES;

(vi) contrato de parceria agrícola, datado em 20/12/1987, firmado por Izaías
Corteletti (parceiro outorgante) e Geraldo Sebastião Nicoletti (parceiro outorgado), este
último genitor do autor, estabelecendo a cessão de parte da área rural do outorgante para a
exploração agrícola pelo outorgante no período de 20/12/1987 a 19/12/1990;

(vii) contrato de parceria agrícola firmado por José Augusto Corteletti (parceiro
outorgante) e Geraldo Sebastião Nicoletti (parceiro outorgado), este último genitor do autor,
estabelecendo a cessão de parte da área rural do outorgante para a exploração agrícola pelo
outorgante no período de 20/12/1990 a 19/12/1998.
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Como bem destacou a autarquia, há início de prova material do alegado labor
rural desenvolvido pelo genitor do autor apenas a partir de 20/12/1987 (contrato de parceria
agrícola). Assim, deve ser mantido o reconhecimento de exercício de atividade rural somente
de 20/12/1987 a 24/7/1991. 

Registre-se que, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do
STJ). Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula
34).

Por fim, cumpre acrescentar que, mesmo excluindo-se o tempo rural de
28/12/1975 a 19/12/1987, o autor reuniu tempo suficiente para obtenção da aposentadoria na
DER.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reconhecer o tempo rural somente de 20/12/1987 a 24/7/1991, mantendo-se  a sentença
quanto aos demais aspectos. Sem custas e honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000392408v29 e do código CRC cbdcc2f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000154-91.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE AMORIN FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que reconheceu o
exercício de atividade especial de 01/09/2000 a 13/05/2005 e determinou a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 14/9/2016. 

Em suas razões, o recorrente alega que (i) a caracterização do tempo de serviço
especial deve obedecer à legislação vigente à época da prestação do serviço, (ii) a Lei n.
9.032, de 28 de abril de 1995, alterou a legislação previdenciária, mais especificamente o art.
57 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo que o segurado deveria comprovar a efetiva exposição
aos agentes nocivos, (iii) para períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, nos termos
da Instrução Normativa INSS/DC 99, de 05.12.2003, em cumprimento ao art. 68, §2º do RPS,
deve-se apresentar o Perfil Profissiográfico Previdenciário, (iv) ainda que a parte apresente os
formulários referidos, se das informações constantes não forem caracterizáveis as situações
de habitualidade e permanência, cumulativamente, há de se concluir pela impossibilidade de
contagem do tempo de serviço como especial, (v) a comprovação à exposição a ambiente
ruidoso exige a apresentação de laudos técnicos para todos os períodos, (vi) a parte
requerente não logra êxito em comprovar a efetiva exposição a ruído em níveis superiores aos
que dispõe a legislação previdenciária, de modo permanente, não intermitente ou ocasional, o
que permite concluir pela impossibilidade de conversão do tempo de serviço, conforme
pleiteado na inicial, (vii) o agente físico calor, inicialmente contemplado no código 1.1.1 do
Anexo III do Decreto nº 53.831/1964, exige medição técnica precisa para todos os períodos,
devendo partir de fontes artificiais (excluem-se as “intempéries”), sendo que a previsão
inicial de enquadramento por exposição a temperatura superior a 28 °C, extraída da CLT, foi,
com o advento do Decreto nº 2.172/1997 (vide código 2.0.4 do Anexo IV), substituída por
uma sistemática complexa de medição, aferida por IBUTG – “Índice de Bulbo Úmido –
Termômetro de Globo”, disciplinada no Anexo 3 da NR 15, aprovada pela Portaria/MTb nº
3.214, de 08/06/1978, o que foi mantido pelo Decreto nº 3.048/1999, (viii) não é possível a
conversão de tempo especial em comum após 28/5/1998.

Contrarrazões de Evento 36. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
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legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
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do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.
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(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.
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Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:
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(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
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15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.
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Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
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do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especial, o período impugnado de 01/09/2000 a
13/05/2005.

Para o período em questão, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa
Dian Confecções Ltda. demonstrando que ele esteve exposto a ruído de 99,7 dB, de forma
habitual e permanente, presumindo-se essa forma de exposição em razão do local de trabalho
e das atividades desenvolvidas. Consta, no documento, o nome do profissional que procedeu
aos registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Além disso, o
documento expõe que a técnica utilizada foi a dosimetria, o que é suficiente para demonstrar
a utilização da metodologia prevista na legislação. 

Deve ser, portanto, mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000342390v4 e do código CRC 8c50e05d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5002126-33.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANTUIL NEVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
determinou o reconhecimento de tempo especial de 06/03/1997 a 18/01/1998, 19/01/1998 a
18/11/2003 e 02/04/2007 a 17/06/2015 e a concessão de apoentadoria especial.

Em suas razões recursais (Evento 28), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) no que  concerne ao fator de risco hidrocarboneto, acolhido na sentença para os períodos
acima aventados, não há elementos técnicos para o enquadramento, pois, nos termos do Item
1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.030/1979, somente é possível o enquadramento quando a
exposição a hidrocarbonetos se relaciona as atividades listadas, (ii)  considerando que o autor
não trabalhava de forma habitual e permanente em contato com o agente indicado, é certo que
não houve exposição habitual e permanente, (iii) além disso, o PPP apresentado não traz
elementos técnicos que permitam certificar a exposição do autor a agentes químicos nocivos
de modo habitual e permanente, pois a legislação atual exige a realização de “avaliação
quantitativa”, (iv) no caso em exame, o PPP não informou a fonte e o modo de exposição, não
havendo elementos para análise e comprovação de exposição de modo permanente, não
ocasional nem intermitente ao agente hidrocarboneto. 

Contrarrazões de Evento 33.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
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trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:
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O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.
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(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:
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PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
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instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.
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A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 6/03/1997
a 18/01/1998, 19/01/1998 a 18/11/2003 e 02/04/2007 a 17/06/2015. 

Do período de 6/03/1997 a 18/01/1998

Para esse período, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Argemiro
Balarini Comércio e Indústria Ltda. demonstrando que laborou como mecânico e esteve
exposto a ruído em intensidade de 88 dB, radiações não ionizantes, hidrocarbonetos
aromáticos e fumos metálicos. 

Quanto ao ruído, como já foi exposto, a intensidade do agente físico se deu
abaixo do limite permitido em lei à época da prestação do serviço (90 dB).

Quando ao agente radiações não ionizantes, a TNU, no julgametno do
Pedilef  5000416-66.2013.4.04.7213/SC, em 14/9/2017, firmou o entendimento que o período
trabalhado após o Decreto nº 2.172/1997, com exposição à radiação não ionizante,
comprovadamente prejudicial à saúde ou à integridade física do trabalhador mediante prova
técnica, pode ser considerado para efeitos de conversão de tempo de serviço especial em
tempo de serviço comum. 

O Relator, Juiz federal relator Gerson Luiz Rocha, ressaltou que a própria TNU,
em 2014, firmou a tese (PEDILEF nº 5001238-34.2012.4.04.7102/RS) de que é possível o
reconhecimento da especialidade do período laborado com exposição à radiação não
ionizante mesmo ante a ausência de previsão expressa do referido agente nocivo na
legislação. 

Assim, considerando que o PPP foi elaborado com base em laudo técnico,
presumindo-se tal fato em razão da indicação do profissional habilitado que procedeu aos
registros ambientais, e que, na perícia, se constatou a existência de  insalubridade em razão de
exposição a radiações ionizantes, deve ser mantida a especialidade. Registre-se que a forma
da exposição habitual e permanente é presumida em razão do local de trabalho e das
atividades exercidas.

A respeito da exposição a hidrocarbonetos aromáticos, o Decreto n.
53.831/1964, item 1.2.11, cita os hidrocarbonetos como nocivos, mas dentre eles somente os
alcenos, alcinos e alcanos (os aromáticos). Da mesma forma, o Decreto 83.080/1979, em seu
item 1.2.10, aponta a especialidade quando presentes os hidrocarbonetos aromáticos benzeno,
tolueno e xileno. Por sua vez, os Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, em seu item 1.0.3 do
Anexo IV, destacam a especialidade em razão de exposição a benzeno. 

Ora, sabe-se que benzeno é um hidrocarboneto classificado
como hidrocarboneto aromático e que é a base para essa classe de hidrocarbonetos, pois todos
os aromáticos possuem um anel benzênico (benzeno), que, por isso, é também chamado de
anel aromático, possuindo a fórmula C6H6.

A TNU afirmou que a caracterização de especialidade por exposição a
hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é quantitativa, e sim meramente
qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).
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Assim, deve ser mantida a especialidade pela exposição a hidrocarbonetos
aromáticos. Registre-se que a forma da exposição  habitual e  permanente é presumida em
razão do local de trabalho e das atividades exercidas.

Também é possível manter a especialidade em razão da exposição a fumos
metálicos com base no item VIII do Anexo II do Decreto 3.048/1999 (chumbos e seus
compostos químicos), sendo que a forma de exposição habitual e permanente é presumida em
razão do local de trabalho e das atividades exercidas.

A análise da especialidade em decorrência da exposição a agentes químicos
previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora (NR) 15, como é o caso dos
hidrocarbonetos aromáticos e chumbo, é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância,
independentemente do período em que prestada a atividade pelo trabalhador. Essa foi a tese
firmada pela TNU no julgamento do PEDILEF º 5004737-08.2012.4.04.7108, em 20/7/2016.

Do período de 19/01/1998 a 18/11/2003

Para esse período, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Balarini
Auto Peças Ltda. demonstrando que exerceu a atividade de mecânico e este exposto a ruído
em intensidade de 87,5 dB, radiações não ionizantes, hidrocarbonetos aromáticos e fumos
metálicos. 

Quanto ao ruído, a exposição ao agente se deu abaixo do limite legal à época da
prestação do serviço (90 dB). 

Com relação aos demais agentes, deve ser mantida a especialidade conforme a
exposição anterior. 

Do período de 02/04/2007 a 17/06/2015

Para esse período, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Retibal
Retificadora Ltda. demonstrando que exerceu a atividade de mecânico e esteve exposto a
ruído em intensidade de 84,9 dB, radiações não ionizantes, hidrocarbonetos aromáticos e
fumos metálicos.

Quanto ao ruído, a exposição ao agente se deu abaixo do limite legal à época da
prestação do serviço (85 dB). 

Com relação aos demais agentes, deve ser mantida a especialidade conforme a
exposição anterior. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).
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RECURSO CÍVEL Nº 5000365-64.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ARLINDO ALBERTO BELING (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO RURAL. QUALIDADE DE SEGURADA
ESPECIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA DE 1975 a 1990. INÍCIO DE PROVA
DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL DESDE OS 12 ANOS. RECURSO DA
AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA
DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL EM MAIOR DESDE
25/06/1973 A 30/11/1990 E CONCEDER A APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO DESDE A DER: 15/01/2018.

 

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a averbação de tempo
rural, como segurado especial, entre 25/06/1973 a 30/11/1990, e a concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo, em 15/01/2018.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, por considerar que o tempo
de atividade rural ter restado comprovado, pelo início de prova documental, somente a partir
de 25/06/1975 até 30/11/1990, antes do inicio do exercício da atividade urbana.

 

Em suas razões recursais, a Autora argumenta a necessidade de averbação da
atividade rural desde os seus 12 anos, fato devidamente corroborado pela prova testemunhal.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

 

VOTO
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A sentença ora recorrida possui a seguinte fundamentação, em especial, sobre as
provas produzidas nos autos:

 

“(...)Pelo depoimento das testemunhas, pode-se verificar com clareza que a
autora trabalhou efetivamente no meio rural em regime de economia familiar.

Foram elas unânimes ao apontar, sem qualquer dúvida, o efetivo trabalho do
autor no meio rural, apenas com o auxílio dos familiares.

Assim, é indubitável o direito da parte autora de ter reconhecido e averbado o
tempo rural até 30/11/1990, como pretendido

Entretanto, não se vislumbra dos autos prova suficientemente precisa quanto ao
início efetivo do trabalho.

Como dito alhures, o período de trabalho rural na faixa etária dos 12 aos 14
anos pode ser averbado para fins previdenciários, porém, considerando as exigências físicas
da atividade, a prova processual deve ser ainda mais profunda no mérito, para eliminar
dúvidas sobre se o labor, na realidade, não constituiu um mero auxílio familiar na lavoura.

As provas apontam para o mero auxílio e não para o trabalho efetivo.

Deste modo, cotejando a prova documental e oral produzida em audiência,
conclui-se que a averbação do trabalho rural deve ser concedida, porém, com restrições. Seu
início deve ser computado quando a autora completou 14 anos (25/06/1975) e o fim
estabelecido no dia 30/11/1990, como pretendido na inicial.

ANÁLISE DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Somando-se o tempo rural reconhecido nesta demanda (de 25/06/1975 a
30/11/1990) ao tempo de contribuição apurado pelo INSS (17 anos e 11 meses), é de se
concluir que, na data do requerimento administrativo (15/01/2018), a autora possuía 33 anos,
04 meses e 06 dias de tempo de contribuição.
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Desse modo, a demandante não cumpriu o tempo mínimo exigido para
aposentar-se de forma integral (35 anos), nos termos do art. 201, § 7º, I, da Constituição
Federal.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O
PEDIDO para AVERBAR o seguinte período laborado no meio rural em regime de
economia familiar: de 25/06/1975 a 30/11/1990. Julgo improcedentes os demais pedidos
contidos na inicial. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

DEIXO DE RECONHECER os seguintes períodos: de 25/06/1973 a
24/06/1974. (...)”

 

        

         No entanto, ouso divergir do entendimento emanado do juízo sentenciante,
malgrado haja procedido ao reconhecimento do tempo de atividade rural, desde os seus 12
anos, isto é, em 25/06/1973, o Recurso da Autora merece provimento.

 

 

Portanto, deve prosperar à alegação de inicio de prova documental, à medida
que a Autora comprovou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, em
propriedade própria.

 

 

De outro giro, a prova testemunhal se mostrou coesa acerca da data de saída da
Autora da roça, bem como o trabalho rural realizado por ela e sua família àquela época.

 

 

Por essa razão, o período entre 25/06/1973 a 30/11/1990, sem necessidades de
realização de contribuições, pode ser computado como segurado especial, para fins de
carência de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.
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De forma geral, para o período anterior à edição da legislação previdenciária de
regência (24/07/1991), é perfeitamente cabível sua averbação até mesmo para aproveitamento
no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde que a parte autora compute
tempo urbano superior à carência:

 

Enunciado nº 24 da TNU: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural
anterior ao advento da Lei nº 8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias,
pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, §2º,
da Lei nº 8.213/91”.

 

Depreende-se, de tudo que dito, que se a intenção for averbar tempo rural
(segurado especial) anterior a 1991, independentemente se para efeitos de carência, quando
de aposentadoria por tempo de contribuição, também, mas desde que a carência urbana esteja
satisfeita.

 

Deste modo, considerando o conjunto probatório, concluo que restou
comprovado o exercício de atividade rural em regime familiar pelo período exigido para
averbação do seu tempo de serviço.

 

 

Outrossim, em decorrência da autarquia previdenciária já ter reconhecido mais
de 17 anos de contribuições, com a averbação do tempo rural ora reconhecido, para o período
de 25/06/1973 a 24/06/1975, que perfaz o montante suficiente para concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, conforme pleiteada.

 

 

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao
recurso pelos motivos expostos, para determinar a averbação do tempo rural, desde
25/06/1973 a 30/11/1990, em maior extensão do que reconhecido na sentença, bem como
determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais,
desde a DER (15/01/2018).
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Quanto à atualização monetária, adota-se o posicionamento do STF quando do
julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o
qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

 

E mais, diante da ausência de modulação de efeitos da decisão
supramencionada, sabe-se que a declaração de inconstitucionalidade proferida tem efeito ex
tunc.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

 

Voto por conhecer o Recurso e dar-lhe provimento a ele para determinar a
averbação do tempo rural, desde 25/06/1973 a 30/11/1990, em maior extensão do que
reconhecido na sentença, bem como determinar a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, com proventos integrais, desde a DER (15/01/2018). Sem condenação em
custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o
art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 121



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 125/431

5000365-64.2018.4.02.5005 500000427390 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000427390v2 e do código CRC 32e6c4bc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000769-90.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EVALDO LIBANO REZENDE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a (i) averbar como tempo de atividade
rural o período de 13/05/1975 a 30/03/1982 e de 01/10/1986 a 30/09/1991, (ii) averbar como
tempo especial os períodos de 01/11/1984 a 27/03/1985 e (iii) conceder  aposentadoria por
tempo de contribuição, a contar da DER em 01/08/2017.

Em suas razões  (Evento 18), alega, em síntese,  que (i)  a sentença computou
erroneamente os períodos no quadro de tempo de contribuição, de modo que merece reparo
em tal particular, (ii) a sentença lançou, no quadro de tempo de contribuição, como
incontroversos, períodos não reconhecidos administrativamente pelo INSS, gerando um
cômputo a maior em favor do autor, (iii) não se desconhece que tal pretensão poderia ser
sanada, também, por meio de embargos de declaração, no entanto, a experiência tem
demonstrado que o juízo de origem possui entendimento bastante restritivo em relação ao
cabimento dos aclaratórios, o que torna praticamente inútil o oferecimento do referido
recurso, inclusive com cominação de multa em alguns casos, (iv) os períodos reconhecidos
administrativamente são aqueles compreendidos entre 14/01/2003 a 25/02/2010 e 01/03/2011
a 25/03/2011 e (v) dessa forma, merece reforma a sentença  para que seja novamente
realizada a apuração do tempo de contribuição do autor, levando-se em conta o correto
período reconhecido administrativamente.

Contrarrazões (Evento 22).

VOTO

O INSS, em seu recurso, afirma que os períodos de 26/2/2010 a 24/10/2010 e
1/2/2011 a 1/3/2011 não foram reconhecidos administrativamente e, por isso, não podem ser
computados no cálculo do benefício como carência, suscitando erro na sentença nesse
sentido. 

Ocorre que a sentença apurou período contributivo bem superior a 35 anos de
contribuição (37 anos e 8 meses), motivo pelo qual o afastamento dos períodos apontados
pela autarquia não faria diferença alguma no cálculo da aposentadoria concedida. Ou seja,
mesmo com a exclusão dos períodos de 26/2/2010 a 24/10/2010 e 1/2/2011 a 1/3/2011, o
autor faria jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais. 
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Na verdade, carece o INSS de interesse recursal, pois não houve ordem para
averbação dos períodos em questão, ocorrendo apenas mero erro material que não altera em
nada a sentença. Isso porque o cálculo da sentença é meramente explicativo, não vinculado a
autarquia para fins de averbação dos períodos ali consignados.

Além disso, o INSS poderia ter suscitado o alegado erro material por meio de
embargos de declaração ou até mesmo mera petição.

Voto por não conhecer o recurso do INSS por ausência de interesse recursal.
Sem custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000420042v10 e do código CRC b0c2867d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000756-25.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 20) interposto pela parte autora contra
a sentença (evento 14) que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições
previdenciárias pagas após a concessão da aposentadoria. Alega a parte recorrente que é
titular de benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição e que, após a
concessão do benefício, permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo contribuições
previdenciárias. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 18, § 2º da Lei
8.213/1991, uma vez que não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição
incidente sobre a remuneração obtida nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados
que voltam a trabalhar após se aposentarem. Contrarrazões no Evento 28.

VOTO

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

"Pretende a parte autora que seja determinada à parte ré a restituição  de todos
os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária a partir do
momento em que se aposentou.

No que tange à prescrição, no julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o
Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra Ellen
Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou
compensação de indébito tributário ajuizadas após 09/06/2005, o prazo
prescricional é de 05 (cinco) anos. Assim sendo, considerando que a presente
demanda foi ajuizada em 21/08/2018, em caso de possível procedência do
pedido do autor, estariam prescritas as parcelas referentes ao período anterior a
21/08/2013.

Com a edição da Lei nº 11.457/2007, em processos que tenham por objeto a
discussão acerca da cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive nos
que pretendem a contestação do crédito tributário, passou-se a ter
a legitimidade passiva consubstanciada apenas pela União
Federal (Procuradoria da Fazenda Nacional).
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Dessa forma, reconheço a ilegitimidade passiva do INSS, devendo o processo
ser extinto, sem resolução do mérito, com relação à autarquia previdenciária,
nos termos em que dispõe o artigo 485, inciso VI, do CPC.

A discussão central a ser dirimida nos autos diz respeito à legitimidade da
cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do trabalhador que
retorna ao mercado de trabalho, após sua aposentadoria. 

Inicialmente, deve-se salientar que o aposentado que volta a exercer atividade
laborativa é, na realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do exercício
dessa nova atividade é devida a respectiva contribuição previdenciária.
Ademais, a Previdência Social funda-se no princípio da solidariedade,
reclamando, em razão dessa especificidade, que todos aqueles que fazem parte
do sistema sejam convocados a contribuir. 

Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº
9.032, de 28 de abril de 1995, in verbis:

 Art. 12. (...) § 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por
este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito
às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade
Social. 

Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral,
com vínculo empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado
obrigatório, não havendo de se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o
autor ter sido compelido a recolher a espécie tributária em comento. 

Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da CF/88 é claro em afirmar
que os trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí
porque o aposentado que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a
contribuir para a previdência social, cuja arrecadação destina-se à manutenção
dos planos de seguridade traçados em lei ordinária. 

Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie
tributária destituída de cunho retributivo ou contraprestacional, por conta dos
postulados que lhes são afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo
12 da Lei nº 8.212/91. Portanto, inexiste qualquer impeditivo de ordem legal no
sentido de afastar a cobrança de contribuição previdenciária sobre o que o
aposentado recebe, por conta de seu reingresso no mercado de trabalho,
devendo-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao §4º do
artigo 12 da Lei nº 8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº
8.870/94. 

Nesse passo, entendo que não deve prosperar o pedido autoral, pelas razões
acima expostas. 
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No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição
previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais
alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação
necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de
auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo
regimental a que se nega provimento. (Processo RE-AgR-segundo 447923 -
RE-AgR-segundo - SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a) CELSO DE MELLO).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RGPS. APOSENTADO QUE CONTINUA
EXERCENDO ATIVIDADE LABORATIVA. RESTITUIÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-
se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo
constitucional, contra acórdão que entendeu pela legitimidade da exigência de
contribuição previdenciária sobre a remuneração recebida por aposentado pelo
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, em relação à atividade laboral que
continua exercendo e é abrangida por esse regime, nos termos do art. 12, § 4º,
da Lei 8.212/1991. Nas razões do apelo extremo, o contribuinte sustentou
preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 167,
XI, 195 e 201 da Constituição Federal, bem como aos princípios da dignidade
da pessoa humana, solidariedade, razoabilidade, proporcionalidade e não
retrocesso social. É o relatório. DECIDO. A irresignação não merece prosperar.
Esta Suprema Corte tem orientação pacífica no sentido da constitucionalidade
da exigência da contribuição previdenciária de aposentado que continua
exercendo ou retorna à atividade laboral. Nesse sentido, confiram: “AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a
cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que
retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade
das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não
há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a
possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da
seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 430.418-AgR,
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/5/2014) “RECURSO
EXTRAORDINÁRIO -- EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
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PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE (LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 9.032/95) -- CONSTITUCIONALIDADE -- DECISÃO QUE SE
AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL -- CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO
RECURSO QUE A IMPUGNA -- SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS
QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA -- AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.” (RE 447.923-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, DJe de 12/6/2017) “DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVOLUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, LIV, 37 e 194
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO
RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO
CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa
demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a
tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal,
de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo
não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão
agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da
Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos
honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85,
§§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da
gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com
aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à
razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.109.657-
AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018) Por fim,
observo que o recurso foi interposto sob a égide da lei processual de 2015, o que
impõe a aplicação de sucumbência recursal. Ex positis, DESPROVEJO o
recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de
2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, e CONDENO a parte sucumbente nesta
instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao
máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua
exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Código. Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2019. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado
digitalmente
(RE 1202638, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30/04/2019, publicado
em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 02/05/2019 PUBLIC
03/05/2019)

Diante do exposto: 

a) JULGO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação do mérito com relação ao
INSS, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, por reconhecer a
ilegitimidade passiva da referida autarquia; 
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b) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do artigo 487,
inciso I do CPC/2015, em face da União Federal." 

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observa-se que a questão se
encontra pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei
8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório
da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

No sentido do exposto, são os seguintes julgados do E. STF:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Com efeito, observa-se que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer fato
novo ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma,
motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça
nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378677v2 e do código CRC 8849e955.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000137-58.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FILIPE SOUZA QUEIROZ (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 34) que
acolheu o pedido autoral, determinando ao INSS restabelecer o benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora, bem como "promover a reabilitação profissional, compatível
com as limitações físicas e o grau de instrução da autora, uma vez que se trata de pessoa
com apenas 30 anos de idade, apta a adaptação a uma nova atividade".

Em suas razões recursais (Evento 41), o INSS alega, em síntese, que a TNU,
no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177) no sentido de que não é
possível o judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o
início do processo, através da perícia de elegibilidade.

Contrarrazões apresentadas (Evento 46).

VOTO

Pois bem, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 
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Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, mantendo a concessão de auxílio-doença conforme comando sentencial, e
determinando o encaminhamento da parte autora para análise administrativa de elegibilidade
à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-
doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000425740v23 e do código CRC daebc21d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5002655-27.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MATEUS FERREIRA CABRAL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais (Evento 28), o autor alega, em síntese, que (i) na
perícia médica judicial foi constatada a ocorrência de acidente em 2015, que ocasionou
sequela definitiva, (ii) o perito avaliou o quadro clínico sob a ótica do benefício de auxílio-
doença, informando apenas a inexistência de incapacidade, (iii) foi apresentada impugnação
ao laudo pericial, arguindo que a perícia deveria analisar se as sequelas do acidente reduziram
a capacidade de trabalho, o pedido, contudo, foi indeferido pelo magistrado, que
considerou que os elementos dos autos não comprovaram a redução da capacidade laborativa,
(iv) em virtude de acidente motociclístico ocorrido em 16/05/2015, foi submetido a
tratamento cirúrgico do pé direito com perda óssea associada do cuneiforme medial, (v) os
laudos médicos apresentados atestam que as sequelas do acidente acarretaram a alteração da
marcha, prejudicando o exercício de sua atividade habitual de polidor, (vi) resta demonstrado,
inclusive na perícia, o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laborativa, (vii)
a decisão do mérito se deu com base na análise do benefício de auxílio-doença, para o qual
deve ser constatada a incapacidade para o trabalho, contudo, para a concessão do benefício de
auxílio-acidente basta a comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que
minimamente, (viii) é acometido de sequelas definitivas decorrentes do acidente, quais
sejam alteração da marcha, claudicação leve e dor residual, fazendo jus ao benefício
pleiteado.

Contrarrazões de Evento 33.

DATA DE NASCIMENTO: 01/08/1992 (atualmente com 27 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: polidor.

DOENÇA: claudicação leve e dor residual, decorrentes de acidente motociclístico.

VOTO

O benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao
segurado que, em virtude de acidente de qualquer natureza, tenha sua capacidade para o labor
habitual reduzida de forma permanente, após consolidação das lesões, a teor do art. 86 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 17/06/2019, alegando que, por possuir
alteração de marcha, claudicação leve e dor residual, decorrentes de acidente motociclístico
no qual sofreu trauma grave, estaria com limitações para realizar a atividade habitual de
polidor. Requer a concessão do benefício de auxílio-acidente desde 29/03/2016. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença por acidente do trabalho no período de 29/05/2012 a
14/08/2012 e auxílio-doença de 16/06/2015 a 28/03/2016 (Evento 9).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, datado em 25/05/2019, atestando que foi atendido no pronto
socorro em 16/05/2015 como vítima de acidente com motocicleta, foi submetido a tratamento
cirúrgico de fratura luxação de "Lisfranc" do pé direito, com perda óssea associada do
cuneiforme medial. Evoluiu com complicação pelo trauma grave, apresentado alteração de
marcha, claudicação leve e dor residual, em virtude da sequela definitiva.

(ii) Laudo médico, datado em 20/05/2019, informando que foi atendido no
pronto socorro em 16/05/2015, com trauma grave em pé direito, fratura luxação de Lisfranc
com perda óssea, lesão tendinosa dos extensores dos dedos, sendo realizado debridamento
cirúrgico de urgência e fixação dos metatarsianos com fios de Kisrschner.

(iii) Relatório médico, de 16/05/2015 a 20/05/2015, informando procedimentos
realizados e evolução do quadro clínico à época.

O INSS, em sede de contestação, anexou aos autos laudo médico pericial do
sistema de administração de benefícios por incapacidade, datado em 28/03/2016, referente à
cessação do auxílio-doença. Tal documento informa a existência de discreta claudicação na
marcha e hipotrofia na panturrilha direita, em virtude de acidente no qual o autor sofreu
fraturas múltiplas do pé.

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, foi elaborada em 14/08/2019, por
médico especialista em cirurgia geral. Em que peses os quesitos apresentados estivessem
voltados ao pleito do benefício de auxílio-acidente, o perito os respondeu com enfoque na
análise da incapacidade, voltando-se à concessão de auxílio-doença.

No entanto, destacou o perito que (i) o periciando apresenta cicatriz no dorso do
pé direito, com dor a palpação, mas deambula normalmente, com marcha normal, (ii) foi
acometido de acidente motociclístico, sofrendo fraturas múltiplas do pé, (iii) a fratura luxação
de “Lisfranc” do pé direito com perda óssea associada do cuneiforme medial, narrada no
laudo médico, datado de 25/05/2019, caracteriza sequela definitiva do autor, decorrente do
acidente, (iv) não há incapacidade para o trabalho habitual, sendo o examinado acometido de
dor no pé direito.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 17) aduzindo que o perito não analisou as questões de cunho
médico necessárias a concessão do auxílio-acidente.
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Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar a alegada redução da capacidade laborativa para a atividade habitual
de polidor. Ainda que alguns documentos apresentados informam a existência de leve
claudicação, decorrentes de acidente motociclístico, o douto médico do Juízo foi categórico
ao afirmar que o autor, no momento pericial, deambulou normalmente (marcha normal).

Assim, as sequelas do autor, apesar de consolidadas, não configuram restrição
para o exercício de sua atividade laborativa habitual.

Desse modo, entende-se que o autor não demonstra perda anatômica, tendo
força e movimentos mantidos, sem redução de sua capacidade para o exercício de sua
atividade habitual de polidor. Não faz jus, portanto, ao benefício de auxílio-acidente. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362916v28 e do código CRC 38220fd6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000921-41.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCILIANO MASSANTE LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença (Evento 24)
que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a autarquia a conceder o benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora desde 25/10/2016 (DIB). Ainda, determinou
que a correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. 

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese,  que (i) a dívida deve
ser atualizada mediante a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos
critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017, e,
caso não acolhida essa pretensão,  a aplicação da referida lei até 26/3/2015, considerando que
essa é forma estabelecida pela Resolução do CJF, e, a partir de então, o IPCA-e.  

Sem contrarrazões.

VOTO

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
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citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000405255v3 e do código CRC 69673395.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001254-90.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ELIZETH MIRANDA BRAGA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a
concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em
13/3/2019, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por perícia médica
realizada independentemente de requerimento do segurado ou conclusão do procedimento de
reabilitação.

Em suas razões recursais (Evento 31), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de outras espondiloses, transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia, esporão do calcâneo, espondilodiscopatia lombar
degenerativa predominantemente em L4-L5 e L5-S1 e abaulamentos discais difusos em L4-
L5 e L5-S1, com sinais de ruptura do anel fibroso, (ii) o laudo pericial concluiu que a
incapacidade é parcial e temporária, (iii) conta com 50 anos, (iv) é doméstica, com
dificuldade para fazer os serviços de casa, e (v) considerando suas condições pessoais, as
chances de reintegração ao mercado de trabalho são ínfimas e, portanto, deve ser reconhecida
a incapacidade total e definitiva.

Contrarrazões do INSS (Evento 41).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 36), alega, em síntese, que a DCB
deve ser fixada conforme o prazo estimado pelo perito judicial para a recuperação da parte
autora ou, na hipótese de ser entendido que não há prazo estimado, deve ser fixada no prazo
de 120 dias, conforme disposição expressa dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei nº
8.213/1991.

Contrarrazões da parte autora (Evento 40). 

DATA DE NASCIMENTO: 2/10/1968 (atualmente com 51 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: doméstica.

DOENÇA(S): outras espondiloses, transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia e esporão do calcâneo.

VOTO
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 29/3/2019, alegando que, por ser portadora
de outras espondiloses, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais
com radiculopatia, esporão do calcâneo e espondilodiscopatia lombar degenerativa, estaria
total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de doméstica. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 15/3/2019 (DER). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 30/3/2015 a 15/10/2015 (Evento 11, OUT1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO6), datado em 13/3/2019, atestando quadro clínico
e radiológico compatível com doença degenerativa da coluna lombar; a ressonância
magnética evidenciou espondilodiscoartrose difusa e discopatia degenerativa difusa; fascite
plantar bilateral; piora à sobrecarga mecânica e exercícios contra a resistência; importante
limitação funcional e incapacidade laboral.

(ii) ressonância magnética (Evento 1, LAUDO7), datada em 16/8/2018,
atestando impressão diagnóstica de espondilodiscopatia lombar degenerativa, predominante
em L4-L5 e L5-S1, além de abaulamentos discais difusos, com sinais de ruptura do anel
fibroso, tocando a face ventral do saco dural e reduzindo a amplitude dos forames neurais.

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 23/5/2019, por médica
especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora, portadora de
outras espondiloses, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia e esporão do calcâneo, estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) ao exame físico, apresentou-se em bom estado geral,
com leve limitação ao movimentar a cabeça e o pescoço, com limitação moderada para
encostar, conseguindo agachar, mas sem conseguir retornar à posição original, com edema
nos pés 3+/4+, (ii) é portadora de outras espondiloses, transtornos de discos lombares e de
outros discos intervertebrais com radiculopatia e esporão do calcâneo, (iii) apresenta
alterações importantes ao exame físico e nos documentos médicos, (iv) possui incapacidade
total de forma temporária, (v) a doença decorre do esforço físico e repetitivo, (vi) há
incapacidade, (vii) a data provável de início da doença é 16/8/2018, (viii) a data provável de
início da incapacidade é 13/3/2019, (ix) a incapacidade decorre do agravamento da patologia,
(x) realiza tratamento, com previsão de duração indeterminada e (xi) a estimativa para a
recuperação da capacidade laboral é indeterminada.

Como se observa, a perícia judicial concluiu pela incapacidade total e
temporária da parte autora, em virtude de problemas ortopédicos como espondiloses, hérnias
de disco e esporão calcâneo. A perita fixou a data de início da incapacidade em 13/3/2019,
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com base em laudo médico particular apresentado nos autos (Evento 1, LAUDO6), mas
informou que não há possibilidade de estimar o tempo necessário para a recuperação da
capacidade laborativa.

Em suas razões recursais, a autora ressalta que devem ser consideradas suas
condições pessoais para que seja concedida a aposentadoria por invalidez. No entanto, o
benefício pleiteado exige que a incapacidade seja total e definitiva, o que não foi verificado
nos autos, de acordo com as conclusões periciais e as informações que constam nos próprios
laudos particulares.

A parte autora apresentou somente dois documentos particulares: um exame de
ressonância magnética (Evento 1, LAUDO7) e um laudo emitido por ortopedista (Evento 1,
LAUDO6). A ressonância, embora ateste a existência de espondilodiscopatia lombar
degenerativa, apenas aponta a impressão diagnóstica, sem especificações sobre a
incapacidade, seja ela temporária ou definitiva. Da mesma forma, o laudo particular, apesar
de informar o quadro de importante limitação funcional e incapacidade laboral, não define
que a inaptidão possui caráter definitivo. Assim, os referidos documentos são suficientes para
comprovar a incapacidade temporária, mas não para infirmar as conclusões periciais.

Portanto, havendo possibilidade de recuperação da capacidade laborativa, a
autora, por ora, não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Quanto à fixação da DCB, arguida em recurso pelo INSS, nota-se que a
sentença recorrida deferiu a concessão do benefício pleiteado, ressaltando que ele somente
poderia ser cessado mediante a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado ou conclusão do procedimento de
reabilitação.

Não obstante, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício". Nos termos do § 9°,  "na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste
artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão
ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação
perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei". 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 127



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 143/431

5001254-90.2019.4.02.5002 500000371014 .V16 JESX51415© JES10515

concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, o expert não fixou prazo para a recuperação da plena capacidade
laborativa, informando, no quesito 16, que o tempo necessário para a melhora do quadro é
indeterminado. Assim, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a inexistência de
estimativa pericial, em princípio, deve-se limitar a concessão do benefício em 120 dias, nos
termos do art. 60, §9º, da Lei 8.213/1991.

Ressalve-se, porém, que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, o
prazo determinado em lei já restará superado, uma vez que contado a partir do exame pericial.
Dessa forma, a fim de resguardar o direito da autora de requerer a prorrogação administrativa
do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado n. 120 do Forejef (Fórum
Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo
se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser
estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado
realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir desse julgado (já houve implantação
do benefício desde 20/9/2019), de modo que haja tempo hábil para que a autora requeira a
prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra prejuízo.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do
INSS para fixar a DCB em 45 dias a partir deste julgado.  Condenação da parte autora em
custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371014v16 e do código CRC f7122272.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5005947-57.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDENI ALVES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 53), o autor alega, em síntese, que (i) o laudo
pericial confirma as patologias, assim como a incapacidade, (ii)  padece de incapacidade
laborativa para envidar os esforços físicos que a sua profissão exige, (iii) não possui
condições mínimas necessárias para o exercício laborativo, pois sua doença
afetaria consideravelmente a produtividade, redundando em inúmeros afastamentos, (iv) há
necessidade de continuidade do tratamento, uma vez que o quadro clínico pode se agravar,
(v) a anotação, em sua CNH, de que exerce atividade remunerada, cuja data de emissão é de
09/2016, existe desde 2005, não significando que realiza atividades profissionais, (vi) a
perícia judicial foi feita por médico especialista, que avaliou o quadro de saúde da maneira
correta, afirmando a incapacidade laborativa, (vii) deve-se considerar sua idade, assim como
sua realidade  socioeconômica e cultural, estando afastado há 15 anos de suas atividades
laborativas, (viii) é improvável seu reingresso no mercado de trabalho, bem como a
reabilitação para outra atividade, tendo em vista suas condições pessoais, e (ix) encontra-se
incapacitado total e definitivamente para exercer qualquer atividade laborativa.

Contrarrazões de Evento 56.

DATA DE NASCIMENTO: 12/07/1969 (atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de produção siderúrgica.

DOENÇA: lesão radicular na coluna.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 11/07/2018, alegando que, por ser portador de
DOR LOMBAR CRÔNICA, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de auxiliar de produção siderúrgica. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 29/06/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 10/03/2002
a 30/06/2006, 14/02/2007 a 20/03/2014 e 08/04/2014 a 29/06/2018 (Evento 21).

Com a inicial, o autor apresentou laudo médico, datado em 18/06/2018,
atestando que está em acompanhamento neurocirúrgico em virtude de dor lombar baixa
restritiva há vários anos, apresentando dificuldade para pegar objetos de peso leve, moderado
e intenso, assim como para realizar agachamento com flexão e extensão da coluna lombar e
permanecer longos períodos sentado ou em pé; informa que há exame de ressonância
magnética da coluna lombar demonstrando listese grau II em L5-S1, com pseudohérnia
associada, gerando conflito radicular com raiz de L5; e, por fim, atesta que está em início de
fisioterapia, possuindo incapacidade para desempenho de atividades laborativas.

A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, elaborada em 30/08/2018, por
médico especialista em neurologia, concluiu que o autor é portador de LESÃO
RADICULAR NA COLUNA, estando incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o periciando é portador de lesão radicular na coluna,
sendo detectadas dores radiculares a movimentações, sem perda de força, (ii) baseou a perícia
em exame físico, no histórico médico e nos documentos particulares apresentados, (iii) as
dores que o examinado sente o incapacitam para o labor habitual de auxilar de produção
siderúrgica, pois não pode pegar peso, (iv) o periciando apresenta limitações para carregar
peso e trabalhar com máquinas pesadas, podendo andar e trabalhar sentado, (v) o exercício do
trabalho habitual do autor pode ocasionar a piora de seu quadro clínico, (vi) o paciente alega
que a doença persiste desde 2000, entretanto só apresenta laudo de 2018, não sendo possível
estimar o início da incapacidade, (vii) trata-se de incapacidade de duração indefinida, (viii)
há métodos terapêuticos que poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa, quais
sejam, fisioterapia, terapia antálgica adequada para incluir medicação moduladora da dor e
seguimento neurologista e neurocirurgião, (ix) acredita que não haverá condições de retornar
ao trabalho anterior, mas pode ser reabilitado para outras funções, como atividades
administrativas, e (x) não observa necessidade de intervenção cirúrgica no momento.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou a
petição (Evento 19) aduzindo que o perito reconheceu a incapacidade, sendo devido o
benefício pleiteado. 

Ressalta-se que o documento médico apresentado, na inicial, coaduna-se com a
perícia judicial para atestar o alegado estado incapacitante, em caráter parcial e definitivo.
O laudo, contemporâneo à data de cessação do benefício, é claro ao informar a incapacidade
do autor para o seu labor habitual, em virtude de patologia ortopédica na coluna.

A sentença indeferiu a pretensão inicial em razão da informação contida na
CNH do autor, emitida em 9/2016, aduzindo que ele exerceria atividade remunerada, e pelo
fato de ele se negar a participar do programa de reabilitação profissional no curso de portaria

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 128



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 146/431

5005947-57.2018.4.02.5001 500000344834 .V29 JESX51455© JES10515

ofertado pelo INSS. 

Todavia, a informação lançada na CNH do autor não é suficiente para
comprovar que ele exercia, de fato, atividade profissional em 9/2016, pois, como é notório, o
cadastro do DETRAN não é periodicamente atualizado, mesmo à época da renovação do
documento. 

A respeito da recusa à participação do programa de reabilitação profissional,
pela leitura dos laudos da perícia administrativa, emitidos em 3/4/2013 e 23/7/2013 (Evento
21), nota-se que há a informação de que o  autor estaria "aguardando curso de porteiro",
sendo que, em 17/9/2013, foi desligado do programa, em razão do estado de saúde à época. Já
o laudo administrativo, exarado em 29/6/2018, aponta que o benefício foi cessado em razão
da informação da CNH no sentido de que exercia atividade remunerada. Ou seja, ao contrário
do que afirma a sentença, não se verifica, por parte do autor, resistência à participação no
programa de reabilitação profissional ofertado pela autarquia. 

Comprovada a incapacidade laborativa do autor, sendo ela parcial e definitiva,
passa-se à análise das suas condições pessoais. Nota-se que ele nasceu em 12/07/1969
(Evento 1), atualmente com 50 anos de idade, sendo possível ter vida laboral ativa e
readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual capacidade e seu grau
de instrução (ensino fundamental incompleto). Isso porque está incapacitado apenas para
exercer atividades laborais que demandam esforço físico intenso, como carregar peso.  Com
isso, conclui-se que a análise da possibilidade de reabilitação para outros trabalhos não pode
ser descartada nesse momento.

Sobre o tema, insta registrar que a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
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resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício ora reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Portanto, faz jus o autor ao restabelecimento do benefício, desde a cessação,
visto que permanece incapacitado para a atividade habitual.  

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar o restabelecimento do auxílio-doença desde 29/06/2018,
determinando o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença,
caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento,
com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da
coisa julgada. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.  Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000344834v29 e do código CRC 691eb312.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5001774-53.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO CESAR RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença / aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 83), o autor autora alega, em síntese (i) que o
parecer do Perito Judicial é alheio a todos os elementos de prova carreados aos autos; (ii) a
ineficácia da reabilitação profissional realizada pelo INSS, uma vez que foi reabilitado
para auxiliar de marcenaria; (iii) que seu quadro clínico, associado às suas condições
pessoais, incapacitam-no total e permanentemente para o trabalho; e (iv) que em ação movida
anteriormente em face do INSS, houve a condenação da autarquia previdenciária para que
concedesse uma prótese de boa qualidade, o que não se concretizou. 

Contrarrazões da parte ré (Evento 86).

DATA DE NASCIMENTO: 11/10/1977 (atualmente com 42 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pintor automotivo e reabilitado para auxiliar de marcenaria.

DOENÇA(S): amputação traumática de tíbia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 31/01/2019 alegando que, por ser portador de
amputação traumática de tíbia, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar sua
atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
06/12/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 13/01/2008 a
06/12/2018 (Evento 89).

A perícia judicial (Evento 52), por sua vez, elaborada em 17/07/2019 por
médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que o autor, em decorrência de
amputação traumática de tíbia esquerda, encontra-se parcial e permanentemente incapaz para
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o exercício de sua atividade laborativa de pintor automotivo.

Na ocasião, destacou o perito judicial, que o autor apresenta limitação para ficar
de pé por tempo prolongado, dispor de carga e agachar. Além disso, atestou que o autor pode
ser reabilitado para o exercício de outra atividade laborativa compatível com suas limitações,
a exemplo de porteiro, caixa, cobrador.

Com efeito, pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido
bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as
questões de cunho médico pertinentes. 

Pois bem. O autor, em virtude de acidente com moto sofrido em 13/01/2008,
teve sua perna esquerda amputada e, sendo considerado incapaz definitivamente ao exercício
da atividade de pintor automotivo, permaneceu em gozo de auxílio-doença desde aquela data
até 06/12/2018, quando foi considerado apto ao exercício da atividade a qual foi reabilitado -
"auxiliar em marcenaria" (Evento 1, LAUDO9).

O auxiliar em marceria tem como funções, dentre outras, (i) auxiliar na carga e
descarga dos mobiliários confeccionados, bem como na desmontagem e montagem de
móveis, (ii) colocar ferragens, como dobradiças, puxadores e outras nas peças e móveis; e
(iii) executar descarte de materiais e resíduos provenientes da execução dos serviços. 

Como se observa, a rotina diária de um auxiliar em marcenaria demanda longos
períodos em pé, exige força física e frequentemente necessidade de agachar, atividades
incompatíveis com o quadro clínico do autor.

Assim, diante das limitações do autor atestadas em sede de perícia judicial, é
possível concluir pela ineficácia da reabilitação profissional promovida pela parte ré. Via de
consequência, merece acolhimento a pretensão autoral de ter seu benefício por incapacidade
nº. 6109666444 restabelecido desde 06/12/2018.

A súmula n. 47 da TNU estabelece que: “Uma vez reconhecida a incapacidade
parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado
para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

Assim, analisando as condições pessoais do autor, em especial sua idade, vejo
que ele nasceu em 11/10/1977, atualmente com 42 anos de idade, sendo possível ter vida
laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual
capacidade. Com isso, conclui-se que a análise da possibilidade de reabilitação para outros
trabalhos não pode ser descartada nesse momento.

Sobre o tema, insta registrar que a TNU, no julgamento do
PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
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profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, a parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício previdenciário de
auxílio-doença NB 6109666444 desde 06/12/2018, devendo ser mantido durante o período
em que a parte autora estiver participando do processo de reabilitação profissional para
atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso de modificação das circunstâncias
fáticas após a sentença, até que seja constatada a recuperação da capacidade laboral da parte
autora.

No tocante a prótese requerida pelo autor, insta registrar que nos autos do
processo 0006372-03.2010.4.02.5050/01, em sede recursal, foi determinado que "a autarquia
federal forneça prótese adequada e compatível com as limitações físicas do autor" (Evento 1,
ACORDO6).

Sobre o tema, o autor afirma que o INSS não forneceu nova prótese, conforme
determinado judicialmente.

Por sua vez, a parte ré não se manifestou, não tendo apresentado nenhum
comprovante que cumpriu o determinado pelo Juízo.

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, condenando o INSS a fornecer à parte autora prótese adequada e compatível com
suas limitações e a restabelecer o auxílio-doença NB 6109666444 desde 06/12/2018,
determinando o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença,
caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento,
com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique em violação da
coisa julgada. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.  Pagar as parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal e compensando-se os
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valores recebidos a título de benefício inacumulável no período. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco, a partir da intimação. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000386841v25 e do código CRC 80fa609a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5002221-60.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FLAVIANA DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença
(Evento 3) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de
litispendência.

Em suas razões recursais (Evento 6), a autora alega, em síntese, (i) que em ação
proposta por ela perante a Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, processo
nº 0010498-94.2017.8.08.0024, foi realizada perícia médica onde restou comprovado que ela
se encontra total e temporariamente incapacitada para o trabalho, contudo, sua doença não
possui nexo com o trabalho, existindo enquadramento para recebimento de benefício de
auxílio doença comum; (ii) que inexistindo nexo causal entre a sua doença e o seu trabalho,
encontrando-se total e temporariamente incapacitada para o trabalho, e sendo ela segurada do
INSS, ajuizou ação neste Juízo Federal em face da autarquia requerendo o reestabelecimento
do benefício previdenciário de auxílio doença comum; e (iii) que a ação proposta perante a
Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória e a ação ajuizada perante a Justiça
Federal possuem causa de pedir e pedido distintas, não tendo ocorrida a litispendência
declarada pelo Juízo de primeira instância, pois naquela ação, a teor da petição inicial
acostada aos autos, a parte recorrente requereu a concessão de restabelecimento de auxílio-
doença acidentário (espécie 91) ou a concessão de aposentadoria por invalidez da mesma
natureza, alegando a incapacidade laboral decorrente de doenças do trabalho. Nestes autos, o
benefício pleiteado é de natureza previdenciária (comum), não se confundindo, portanto, com
aquele outro. Contrarrazões da parte ré (Evento 9).

VOTO

Diante do acervo probatório, ao reconhecer a ocorrência de litispência, o Juízo
de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob a seguinte fundamentação:

Trata-se de ação ajuizada por FLAVIANA DE ALMEIDA FERREIRA em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de
auxílio-doença.

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamentação

Vieram estes autos conclusos para análise de prevenção decorrente de possível litispendência
com o processo nº 0010498-94.2017.8.08.0024, em trâmite na Vara Especializada em Acidente
de Trabalho, da comarca de Vitória/ES.
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Analisando detidamente os autos, verifico que ambos os processos possuem as mesmas partes,
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Não obstante, em consulta ao processo nº 0010498-94.2017.8.08.0024, vejo que esta ainda
aguarda julgamento no Juízo de origem.

Segundo o Código de Processo Civil, a litispendência ocorre “quando se repete ação que está
em curso” (art. 337, § 3º). Ademais, nos termos do §§ 1º e 2º do mesmo artigo, para haver
litispendência, faz-se necessário que as duas causas tenham as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.

Em ambos os processos, tanto a causa de pedir quanto o pedido são no sentido de se obter a
concessão do benefício por incapacidade de auxílio-doença. 

Ademais, em que pese as alegações da autora, em sua Inicial, de que o fato da perícia judicial
nos autos daquele processo atestar que a sua incapacidade laboral não tem nexo causal com o
seu trabalho, tem-se que não foi proferida decisão/sentença, por aquele juízo, reconhecendo
sua incompetencia para processar e julgar o feito, mormente ao fato de que o processo,
atualmente, encontra-se ainda em fase de "aguardando julgamento".

Sendo assim, verificado, no caso em tela, a ocorrência da litispendência, impõe-se a
necessária extinção do processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do
CPC.

Dispositivo

Em face do exposto, reconheço o instituto da litispendência e, por consequência, EXTINGO o
presente feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

Pois bem. Insta registrar que, no momento em que o decisum foi prolatado em
25/07/2019, ainda se encontrava pendente de julgamento o processo 0010498-
94.2017.8.08.0024 ajuizado pela parte autora na Vara Especializada em Acidentes do
Trabalho de Vitória.

Contudo, em 19/07/2019, o referido processo foi sentenciado, conforme Evento
12, de onde se extrai o seguinte trecho:

Outrossim, faz-se necessário registrar que este juízo reconhece que a mesma está incapacitada
de forma total e temporária para a sua atividade laborativa, contudo, é absolutamente
incompetente para deferir benefícios que não tenham natureza acidentária (art. 109, inciso
I, da CF). (gn)

Com isso, acolho o requerimento autoral e afasto a litispendência.

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que
seja dado regular prosseguimento ao feito. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000373651v8 e do código CRC 167a5268.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0012123-43.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: REINALDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Eventos 83 e
100) que acolheu o pedido autoral, determinando ao INSS "restabelecer o benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora, REINALDO ALVES DA SILVA, desde a
cessação em 17/07/2017 (NB 31/606.181.794-4, fl. 132) até 19/09/2017, quando o autor
passou a receber novo NB 31/620.207.524-8. Nos termos da fundamentação, o benefício
ativo (NB 31/620.207.524-8) deverá ser mantido até a reabilitação profissional".

Em suas razões recursais (Evento 106), o INSS alega, em síntese, que a TNU,
no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177) no sentido de que não é
possível o judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o
início do processo, através da perícia de elegibilidade.

Contrarrazões apresentadas (Evento 109).

VOTO

Pois bem, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 
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Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, mantendo a concessão de auxílio-doença conforme comando sentencial, e
determinando o encaminhamento da parte autora para análise administrativa de elegibilidade
à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-
doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000411769v5 e do código CRC bc630dc7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:51
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RECURSO CÍVEL Nº 5002107-27.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS (ASSISTENTE) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 31), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de abaulamento discal difuso em L3-L4 e L4-L5 com compressão sobre o saco
dural, patologia que lhe incapacita para o exercício de qualquer atividade, (ii) o laudo pericial
é conclusivo ao atestar a incapacidade, cuja duração é indefinida, para o exercício de suas
atividades habituais, (iii) a perícia indica a necessidade de investigação reumatológica, de
eletroneuromiografia de membros inferiores e avaliação com neurocirurgião e reumatologista,
sem as quais não há possibilidade de investigar a doença, (iv) a perícia informa que ele não
apresenta aptidão física e mental para exercer as suas atividades habituais, (v) o perito não
conseguiu determinar a data de início da incapacidade, em virtude de quadro álgico flutuante,
(vi) a sentença não está de acordo com a perícia ao determinar a falta da qualidade de
segurado, uma vez que não foi delimitada a data de início da incapacidade, (vii)  visualiza-se
na perícia que a incapacidade perdura por mais de cinco anos, culminando em período no
qual ele ainda estava empregado, e (viii) a perícia judicial informa que há limitação funcional
para ficar em pé ou sentado por muito tempo.

Contrarrazões de Evento 36.

DATA DE NASCIMENTO: 21/10/1971 (atualmente com 47 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vendedor de comércio varejista.

DOENÇA: hérnia discal em coluna lombar, com quadro álgico importante.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 19/12/2018, alegando que, por ser portador de
ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO EM L3-L4 E L4-L5, COM COMPRESSÃO SOBRE
O SACO DURAL, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de vendedor de comércio varejista. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 11/07/2017 (Evento 1).

A sentença entendeu que houve a comprovação de incapacidade laborativa a
partir de 28/3/2019, com base nas conclusões da perícia judicial, porém indeferiu a pretensão
inicial em razão da ausência de qualidade de segurado da Previdência Social do autor na DII.
Agora, resta saber se, de fato, o autor esteve incapacitado na DCB ou durante o período de
carência do benefício almejado. 

A perícia judicial (Evento 13), elaborada em 28/03/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor é portador de
hérnia discal em coluna lombar, estando incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o autor apresenta hérnia discal em coluna lombar, com
pontos dolorosos difusamente, (ii) o exame físico e as queixas expostas não são compatíveis
com os exames de imagem e com os laudos apresentados, sendo necessária a realização de
exames por especialistas, para investigação da patologia do autor, (iii) o examinado não tem
aptidão física e mental para exercer sua atividade habitual, pois apresenta quadro álgico
importante, (iv) o periciando possui limitação funcional para ficar em pé ou sentado por
muito tempo, (v) trata-se de incapacidade de duração indefinida, com quadro álgico flutuante,
não sendo possível estimular sua data de início, (vi) a perícia teve por subsídios os laudos
particulares apresentados, (vii) talvez seja necessário tratamento cirúrgico, porém o quadro
clínico do autor deve ser investigado por especialistas e reavaliado de 120/120 dias, para
melhores conclusões. 

Indagada a respeito de incapacidade pretérita, a perita, em resposta ao quesito
12, disse que tal questionamento "não se aplica no momento'. Ou seja, houve lacuna no laudo
pericial sobre eventual incapacidade no passado, devendo a análise se basear nos documentos
médicos apresentados com a inicial. 

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos
contemporâneos a 11/7/2017 (DER):

(i) Laudo médico, datado em 06/10/2017, atestando que apresenta quadro de dor
na coluna lombar de forte intensidade, é portador de abaulamento discal difuso em C3-C4 e
L4-L5, com compressão sobre o saco dural, causando limitação à atividades com esforço
físico.

(ii) Laudo médico, datado em 04/08/2017, com encaminhamento para
fisioterapia em virtude de quadro de dor na coluna lombar.

(iii) Laudo médico, datado em 24/07/2017, atestando que é portador de
osteocondrose da coluna vertebral, patologia que o impede de laborar.
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(iv) Laudo médico, datado em 11/07/2017, informando quadro de  artrose da
coluna lombossacra, com dor lombar baixa.

Foi apresentado, ainda, no curso do processo, laudo médico, datado em
26/11/2019, atestando a existência de lombociatalgia ocasionada por lesões discais e
compressão do saco dural e a impossibilidade de trabalhar.

Como se observa, na DCB, o autor estava acometido de dor lombar baixa,
porém, em 6/10/2017, o estado clínico se agravou, estando nesse momento incapacitado para
o labor habitual. Em 28/3/2019, a perícia judicial atestou a existência de doença
incapacitante, em razão do mesmo estado clínico verificado em 10/2017, não havendo, nos
autos, prova de que a situação de incapacidade se manteve de 10/2017 a 3/2019, porém as
conclusões do perito sinalizam que o estado de saúde se agravou de 2017 em diante. 

Assim, faz o autor jus ao recebimento do benefício por incapacidade desde
6/10/2017 (data do laudo médico apresentado), ocasião em que detinha a qualidade de
segurado pela Previdência Social. 

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento do
PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo
da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da
persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo
INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora para determinar a concessão de auxílio-doença desde 6/10/2017 com a fixação da DCB
nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo a partir deste
julgado. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.  Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
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fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000343783v25 e do código CRC 182b43c0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000464-34.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA MOZDZEN (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (doc. 33 do Evento 36, RecIno1), a autora alega, em síntese, que   (i)  houve
cerceamento de defesa, pois os quesitos complementares e a oitiva de uma testemunha foi
indeferida, devendo ser declarada a nulidade da  sentença, (ii) está incapaz para o exercício
das atividades habituais, conforme os laudos médicos e a perícia judicial realizada na ação
trabalhista nº 0000126-66.2018.5.17.0181, (iii) o laudo pericial emitido no referido processo
trabalhista,  corrobora os demais laudos médicos juntados, (iv)  a perícia judicial  está omissa,
contraditória e insuficiente, e (v) a decisão recorrida não levou em consideração a realidade
enfrentada em seu dia a dia, uma vez que laborou por mais de oito anos exposta a agentes de
riscos ergonômicos.Contrarrazões do INSS (doc. 35 do Evento 40, CONTRAZ1).   

DATA DE NASCIMENTO: 8/10/1966 (atualmente com 52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: balconista (conforme inicial)/ repositora em supermercado
(conforme perícia).

DOENÇA: espondilose (conforme perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso,  a autora ajuizou ação, em 28/6/2018, alegando que, por ser portadora
de PÓS-OPERATÓRIO TARDIO DE ARTRODESE DA COLUNA CERVICAL E
ARTRODESE DA  COLUNA LOMBAR, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de  balconista. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde a cessação do benefício em 24/1/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença
de 4/11/2011 a 15/1/2012, 22/3/2013 a 7/7/2013 e 7/5/2015 a 24/1/2018 (doc. 24 do Evento
24, RSC1).    
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudo médico, datado em 23/2/2018, informando pós-operatório tardio de
artrodese da coluna cervical  e artrodese da coluna lombar, com solicitação médica para
aposentadoria definitiva, pois não teria mais condições  de trabalhar;

(ii) laudo médico, datado em 27/12/2017, informando pós-operatório de
artrodese de coluna lombar e pós-operatório de artrodese de coluna cervical, com
recomendação ao INSS que mantivesse o seu afastamento e concedesse sua aposentadoria
definitiva, pois não consegue realizar mais suas atividades trabalhistas;

(iii)  exame médico, datado em 6/4/2017 (ressonância magnética da coluna
cervical), informando inversão do eixo cervical, espondilodiscoartrose cervical, complexo
disco-osteofitário central em C5-C6, complexo disco-osteofitário central em C4-C5 e
centrolateral esquerdo C6-C7 e uncoartrose  à esquerda de C5-C6. 

Após o ajuizamento do feito e antes da perícia, a autora apresentou também os
seguintes documentos:

(i)  laudo médico, datado em 11/7/2018, informando pós-operatório de
artrodese de coluna lombar (2015) e pós-operatório de coluna cervical (2017), razão pela qual
foi solicitado o seu afastamento do labor;

(ii) laudo médico, datado em 12/11/2018, informando quadro de lombalgia
mecano-postural   em pós operatório tardio de artrodese de coluna lombar, há
aproximadamente 3 meses, após tentativa de realização  de atividades  de maior demanda
funcional e postural, associado a dores miofaciais de cintura pélvica, com piora de maneira
significativa à realização de atividades em ortostase  e à realização de atividades de maior
esforço, destacando ainda ser portadora de artrodese cervical anterior com lombar posterior
de L4-L5-S1,  sem condições laborativas;

(iii) laudo médico, datado em 9/11/2018, informando dor em pós-operatório de
coluna cervical e lombar (demais informações não legíveis); 

(iv)  documento médico, datado em 12/11/2018, informando dores mecano-
posturais de coluna lombar associadas a ADM (amplitude de movimento), com entesite de
EIPS (espinha ilíaca postero-superior) bilateralmente, dores miofaciais de cintura pélvica,
com exame neurológico livre-normal, pós-operatório tardio de coluna cervical e lombar. 

A perícia judicial (Evento 18, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 29/8/2018,
concluiu que a autora, embora fosse portadora de espondilose e com queixas de dores na
coluna, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i ) ao exame
físico, a autora apresenta altura de 1,59 cm, peso de 74 Kg, índice de massa corpórea 29.3
(sobrepeso), bom estado geral, lúcida, orientada no tempo e espaço, sistema
osteoarticular sem sinais de artrite, crepitações discretas em joelhos, membros superiores e
inferiores com mobilidade preservada, sem edemas, força preservada, reflexos tendinosos
normorreativos e simétricos, sensibilidade tátil preservada, teste de Neer

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 133



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 163/431

5000464-34.2018.4.02.5005 500000241834 .V102 JESX51447© JES10515

negativo, mobilidade da coluna vertebral preservada, teste de Lasègue  negativo, teste de
Spurling negativo, teste de Patrick negativo, marcha do tipo antálgica, deambula sem auxílio,
(ii) não é possível determinar a data do início da doença,  (vi) foram considerados os exames
clínicos/físicos, a avaliação dos laudos dos exames e os   atestados médicos, (vii) o
tratamento deverá ser realizado por toda a vida, a fim de manter a estabilização, e evitar a 
progressão da patologia   e  (viii)  não há comprovação de incapacidade para o exercício do
último trabalho e/ou atividade habitual. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou as questões de cunho médico pertinentes. Após a juntada do
laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou a petição (doc. 26 do Evento
25, PET1) aduzindo que o perito teria se omitido sobre diversas questões, pugnando pela
apreciação de quesitos complementares, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum
questionamento.    

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial (ou complementação do laudo). Embora a
parte autora  tenha indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução,
verifica-se que o perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o
objeto da perícia, o método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, ressalta-se que o magistrado não está
obrigado a deferir o pedido de quesitos complementares quando entender que a prova pericial
não carece de complementação, e nem  a oitiva de testemunha, em se tratando de  diligência
meramente protelatória, a teor do art. 370, parágrafo único, do CPC. Sendo assim, rejeita-se o
alegado cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da sentença.

Não obstante, os documentos particulares juntados aos autos evidenciam que a
autora encontra-se incapaz para realizar suas atividades laborais. Nesse sentido, o laudo
médico, datado em 23/2/2018, um mês após à DCB (24/1/2018), informa quadro pós-
operatório tardio de artrodese da coluna cervical  e artrodese da coluna lombar, com
solicitação médica para aposentadoria definitiva,  ante a ausência de condições  para
exercer a atividade habitual. 

A autora afirma que, nos autos da ação trabalhista nº 0000126-
66.2018.5.17.0181, foi realizada perícia médica e, ao exame físico, verificiou o perito  que ela
estaria definitivamente incapacitada para exercer a atividade habitual. Destacou o laudo que
haveria limitação de movimentos de flexão, extensão, lateralidade e rotação do
tronco, limitação de amplitude por conta da artrodese de coluna lombar, com movimentos de
flexão, limitação de extensão, lateralidade e rotação da cabeça de amplitude por conta da
artrodese de coluna cervical. Assim, a perícia em questão concluiu que a autora:

(...) "apresenta incapacidade parcial e permanente, por conta de patologias degenerativas
das estruturas que compõem a coluna vertebral e pela realização de artrodese da coluna
lombar e cervical, não devendo realizar atividades que envolvam sobrecarga da coluna
vertebral, manuseio de cargas, não se expor a atividades com risco ergonômico para a
coluna, não permanecer muito tempo sentado ou em pé. A reclamante atende aos critérios
para ingresso no programa de reabilitação profissional mantido pelo INSS" (doc. 27
do Evento 25, ANEXO2).
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Ocorre que, após a perícia produzida na Justiça do Trabalho, no processo de
nº 0000126-66.2018.5.17.0181, declarar  a incapacidade  laboral da autora, foi proferida
sentença, afirmando que "a autora deverá ser reintegrada e, considerando que está inapta
para o trabalho parcialmente, deverá ser reintegrada em função que não
exija sobrecarga da coluna vertebral, manuseio de cargas, exposição a riscos
ergonômicos e permanência por muito tempo em pé ou sentada, resguardando-se
idêntico patamar salarial e garantias decorrentes do contrato de trabalho". A sentença
determinou ainda o pagamento de salários, desde a sua dispensa até a efetiva
reintegração (doc. 39 de Evento 46, SENT1).

A teor do art. 42  da Lei 8.213/1991, para a concessão do benefício da
aposentadoria por invalidez, o  segurado deve ser considerado incapaz e insusceptível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Consigna- se que,
por mais que esteja configurada a incapacidade da autora para a atividade laboral de
balconista/repositora de supermercado, a Justiça do Trabalho determinou a  sua reintegração
em função que não gera exposição a riscos ergonômicos, razão pela qual não faria, em
princípio, jus ao benefício pleiteado. 

Porém, em consulta ao sítio do TRT da 17ª Região 
(https://pje.trt17.jus.br/consultaprocessual), verifica-se que a sentença ainda não transitou
em julgado (estando em sede recursal, em razão de recurso ordinário interposto pela empresa
empregadora), o que inviabiliza o cumprimento da ordem judicial, considerando que não
houve deferimento de tutela provisória de urgência.

Assim, deve o INSS proceder ao pagamento de auxílio-doença até o
cumprimento da ordem judicial de reintegração e readaptação emanada nos autos da ação
trabalhista de n. 0000126-66.2018.5.17.0181. Isso porque a Constituição Federal, no art. 1º,
inciso III, prevê expressamente o princípio da dignidade da pessoa humana, que orienta todos
os direitos fundamentais. Vale lembrar também que a Convenção 161 da Organização
Internacional do Trabalho impõe, como princípio de uma política nacional, "a adaptação do
trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em conta seu estado de sanidade física e
mental". 

Não obstante o fato de a sentença trabalhista determinar o pagamento de
salários, desde a dispensa da parte autora até a efetiva reintegração, o auxílio-doença
deve ser pago desde a DCB, devendo a autarquia buscar a respectiva indenização pelo
pagamento das parcelas do benefício em questão.  

Com relação ao pagamento  de salários no período de recebimento de auxílio-
doença, que é considerado como licença não remunerada, deve-se apontar que cabe à empresa
empregadora indenizar a autarquia pelos valores pagos à autora a título de benefício por
incapacidade, não sendo esta via própria para essa discussão. 

Por fim, vale apontar, apenas a título de informação, que a autora, após o
recurso, apresentou laudo médico datado em 27/6/2019, informando a existência de pós-
operatório de artrodese de coluna cervical e artrodese de coluna lombar, com solicitação de
seu afastamento definitivo e aposentadoria sem vencimento, pois ela não consegue mais
realizar suas atividades laborativas. 
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Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento de auxílio-doença desde a DCB em 24/1/2018, devendo ser
mantido o pagamento até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação n. 0000126-
66.2018.5.17.0181 e o cumprimento de seu dispositivo.  Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem ccondenação em
custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000241834v102 e do código CRC aad7c58b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5013588-96.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RITA DE CASSIA ELEOTERIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do auxílio-doença desde a
cessação em 21/9/2018, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 45 dias após a
DDB (data de deferimento do benefício).

Em suas razões recursais (Evento 44, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i)  é portadora de epilepsia, encefalite e declínio cognitivo, estando total e definitivamente
incapacitada para exercer qualquer atividade laborativa, (ii) o conjunto probatório dos autos
demonstra claramente que a incapacidade laboral  é de duração indeterminada, não havendo
perspectiva alguma de cura ou amenização dos sintomas incapacitantes, (iii) os
laudos emitidos entre 29/05/2018 e 15/07/2018 revelam que  padece de demência
rapidamente progressiva e importante declínio cognitivo, o que a torna incapacitada para o
exercício das suas atividades de auxiliar de serviços gerais, (iv) os laudos acima também
atestam que a incapacidade é por tempo indeterminado, sem tempo previsto para a
recuperação, (v) caso não seja reconhecida a incapacidade total e definitiva, o auxílio-doença
previdenciário deve ser concedido por tempo indeterminado, pois não há perspectivas de
recuperação da enfermidade incapacitante, (vi) no quesito 12 do Evento 15, o laudo pericial
também diz que a incapacidade é de duração indefinida, (vii) entre 29/05/2018 e 22/01/2019
– período aproximado de 08 meses – os médicos atestaram que a incapacidade é de cunho
indefinido, não se podendo vislumbrar qualquer perspectiva de retrocesso dos sintomas
incapacitantes, (viii) como se trata de uma doença grave, caracterizada por demência,
epilepsia e declínio cognitivo que têm avançado rápida e continuamente nos últimos meses, é
notório que as chances de uma recuperação laboral nos próximos 45 dias ou 06 meses é nula,
(ix) o perito não estabelece uma previsão de recuperação laboral no lapso de 6 meses, mas
apenas recomenda que seja feita uma reavaliação ao final do referido prazo, e (x) à luz do
acervo probatório coligido aos autos, inclusive do laudo pericial, não há nada que embase a
fixação de um prazo de duração para a incapacidade laborativa, motivo pelo qual o auxílio-
doença previdenciário restabelecido também deve ser de duração indefinida, tal como o é a
sua inaptidão para o trabalho.

Contrarrazões do INSS ( Evento 47, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO:13/5/1980 (atualmente com 39 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais (conforme perícia judicial).
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DOENÇA: alteração comportamental associada a epilepsia, déficit cognitivo rapidamente
progressivo há aproximadamente 18 meses,  em investigação etiológica, e distúrbio
psiquiátrico subjacente com suspeita de encefalite paraneoplásica (conforme perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 16/10/2018, alegando que, por ser portadora
de EPILEPSIA, ENCEFALITE E DECLÍNIO COGNITIVO, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 21/9/2018. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 12/9/2012 a 25/9/2012, 12/2/2015 a 21/9/2017, 26/6/2018 a 21/9/2018 e
29/10/2018 a 28/1/2019 (Evento 12, RSC1).

A perícia judicial (Evento 15, LAUDO1), elaborada em 22/1/2019, por médico
especialista em neurologia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de ALTERAÇÃO
COMPORTAMENTAL ASSOCIADA A EPILEPSIA, DÉFICIT COGNITIVO
RAPIDAMENTE PROGRESSIVO, HÁ APROXIMADAMENTE 18 MESES EM
INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA, E DISTÚRBIO PSIQUIÁTRICO SUBJACENTE COM
SUSPEITA DE ENCEFALITE PARANEOPLÁSICA, não estava incapacitada para o trabalho
habitual. 

Destacou o perito que (i) a autora não possui aptidão física e mental para
exercer a sua atividade habitual, (ii) receber ordens e realizar tarefas motoras
coordenadas seriam as limitações funcionais que impediriam a periciada do desempenho da
sua atividade habitual, (iii) a data de início da patologia é setembro de 2018, (iv) a
incapacidade é de duração indefinida, (v) os métodos terapêuticos que poderiam conduzir à
recuperação da incapacidade seriam a investigação etiológica e a administração correta da
medicação terapêutica, (vi) a autora deve ser reavaliada em aproximadamente 6 meses e (vi) a
autora necessita da assistência permanente de terceiros.

Como se observa, a autora é portadora de déficit cognitivo rapidamente
progressivo e, atualmente, está totalmente incapacitada para exercer qualquer atividade
remunerada, inclusive necessita da assistência permanente de terceiros. O perito não foi capaz
de estimar um prazo para a recuperação da capacidade laborativa, aduzindo que a
incapacidade, no caso, seria indefinida e que a autora deveria ser reavaliada em 6 meses.

Os laudos médicos apresentados, datados em 29/5/2018, 16/6/2018 e 18/7/2018,
atestam a existência de quadro de declínio cognitivo importante e progressivo, epilepsia de
rápida evolução com crises epilépticas recentes, o que demonstra que o estado de saúde
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incapacitante se manteve.

A sentença, proferida em 20/5/2019, com base na orientação do perito para que
a autora fosse reavaliada em 6 meses, determinou o pagamento do benefício desde a sua
cessação em 21/9/2018 e ainda por 6 meses a partir da perícia em 22/1/2019 (com DCB em
22/7/2019), ressaltando que o pagamento deveria ser mantido, pelo menos, até 45 dias após a
DDB (data do deferimento do benefício), conforme fundamentos a seguir transcritos:

(...) A perícia doi realizada em 22/1/2019. Se a DCB for arbitrada em 22/7/2019, é provável
que o benefício não seja implantado a tempo de a requerente futuramente poder exercer a
faculdade de pedir a prorrogação do benefício, porque a APSADJ tem demorado muito a
cumprir as ordens judiciais alegando carência de servidores. Se o benefício vier a ser
implantado com data-limite ultrapassada, a parte autora não terá oportunidade para formular
pedido de prorrogação do benefício, porque essa espécie de requerimento só é aceita pelas
APSs (agências da previdência social) depois que o benefício já está implantado e desde que
antes de ser atingida a DCB. Por isso, arbitro que a DCB seja fixada em conformidade com o
Enunciado FOREJEF nº 120:

A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo,
devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o
segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz. (...) 

 Consta, nos autos, que a autarquia cumpriu a liminar em 11/7/2019 (Evento
48), cabendo, portanto, o pagamento do benefício, pelo menos, até 26/8/2019 (45 dias após a
DDB). 

Não há, nos autos, nenhuma informação de que o benefício já tenha sido
cancelado ou de que houve nova perícia administrativa com a continuidade no pagamento do
auxílio-doença. Porém, em consulta ao CNIS, nota-se que a autora está recebendo auxílio-
doença com previsão de suspensão em 28/2/2020 (Evento 55).

Dessa forma, não se vislumbra mais interesse de agir, pela autora, com relação
ao pagamento de auxílio-doença, havendo tempo suficiente para apurar se a patologia irá
agravar-se ou regredir até 2/2020, devendo a autora, antes do cancelamento do benefício,
requerer administrativamente nova perícia, não havendo que se falar em coisa julgada. 

Quanto ao pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez, não há elementos que possam indicar que a patologia incapacitante é insuscetível
de recuperação, sendo que, havendo agravamento do estado clínico, a autora pode pugnar
pelo benefício em questão, tanto administrativamente como judicialmente. 

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento
(quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez). Custas e honorários advocatícios devidos
em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000324709v56 e do código CRC a72c0a0e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5004334-65.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: BERENICE SOEIRO FARIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 35, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de artrose na coluna, ombros, pés e joelhos, condropatia grau IV e ruptura
longitudinal do menisco lateral, tendinite e abaulamentos lombares, (ii) está incapacitada para
as suas atividades habituais, (iii) é importante destacar suas condições pessoais (pessoa
carente, de pouca instrução e possui 56 anos de idade), (iv) os seus problemas de saúde são
degenerativos, causando-lhe sofrimento com o passar do tempo (fortes dores e muita
dificuldade para se locomover em médias e longas distâncias), o que a torna incapacitada
definitivamente para as suas atividades laborais, (v) para exercer qualquer atividade,
necessita-se de realizar posturas inviáveis ao seu quadro de saúde, tais como movimentos
repetitivos, andar por longos períodos, pegar peso e empreender esforço físico ou sobrecarga
nos membros superiores e inferiores, (vi) em razão do seu quadro, dificilmente conseguirá
retornar ao mercado de trabalho, e (vii) o perito judicial sequer analisou os seus prontuários e
atestados médicos juntados, tampouco suas condições pessoais.  

Contrarrazões do INSS (Evento 39, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 26/11/1962 (atualmente com 56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: empregada doméstica (conforme a inicial).

DOENÇA: dores generalizadas e fibromialgia (conforme a perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 7/3/2019, alegando que, por ser portadora de
ARTROSE NA COLUNA, OMBROS, PÉS E JOELHOS, ARTRITE REUMATOIDE E
FIBROMIALGIA, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
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habitual de empregada doméstica. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
10/1/2019. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 7/12/2011 a 11/1/2012,
20/11/2012 a 10/1/2013 e 13/1/2014 a 15/3/2014 (Evento 25, OUT1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) documento médico, datado em 18/2/2019, informando que, em razão de
artrose moderada, estava sendo encaminhada a especialista;

(ii) resultado de exame de ressonância magnética do joelho direito, datado em
6/9/2018, demonstrando a existência de lesões no membro;

(iii) resultado de exame de ressonância magnética do joelho esquerdo, datado
em 6/9/2018, demonstrando a existência de lesões no membro;

(iv) laudo médico, datado em 30/11/2018, atestando a existência de piora das
dores com peso, esforço ou movimento repetitivo, com incapacidade para o trabalho e
limitação para as atividades diárias. 

A perícia judicial (Evento 17, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 27/5/2019,
por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora, embora fosse
portadora de dores generalizadas e fibromialgia, não estava incapacitada para o trabalho
habitual. 

Destacou o perito que (i) ao exame físico, foi realizado o teste de Lasègue (que
deu negativo), porém ela apresentou-se com joelho esquerdo com crepitação e relato de dores
articulares difusas, (ii) no momento, a doença não estava agudizada, estando capacitada para
o exercício da atividade laborativa, pois não haveria restrições funcionais, e (iii) houve
incapacidade pretérita durante o período de concessão do benefício previdenciário.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes. Após a juntada
do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou a petição (Evento 18,
PET1) aduzindo que o perito foi contraditório em diversas questões, mas a perícia não esteve
em contradição com nenhum questionamento; no momento, requereu a realização de nova
perícia com médico ortopedista.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais a
autora é portadora, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que,
além disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.
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Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso,
embora a parte autora  tenha indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da
instrução, verifica-se que a matéria foi esclarecida de forma satisfatória, conforme o art. 480
do CPC/2015.

Os documentos médicos contemporâneos à DER, em sua maioria, apenas
indicam a existência de lesões nos joelhos, sem sinalizar restrições funcionais incapacitantes.
O laudo médico, datado em 30/11/2018, embora ateste a existência de piora das dores com
peso, esforço ou movimento repetitivo e, com isso, incapacidade laborativa, não é
contemporâneo à DER, em 10/1/2019, quando a perícia administrativa procedeu ao exame
médico e concluiu pela capacidade para o trabalho, em consonância com o parecer do perito
judicial. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347493v36 e do código CRC 31405d84.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5001011-71.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIEDNA WELLS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 33), a autora alega, em síntese, que (i) é
acometida de lumbago com ciática e outros transtornos dos tecidos moles, após ser vítima de
acidente de ônibus em 2015, (ii) exercia a atividade de auxiliar de serviços gerais, que
exige demasiado esforço físico e constante movimentação, (iii) possui constantes dores na
região lombar, costas, pescoço, cabeça e braço direito, encontra-se impossibilitada de fechar a
mão direita, perda de força em caso de muito esforço, sente tonteira ao movimentar o
pescoço, dificuldade para dormir e levantar, bem como desconforto na região do estômago
mediante movimentação do tronco, (iv) o laudo médico pericial é contraditório
à documentação apresentada, (v) devem ser analisadas suas condições pessoais, tais como
idade avançada, baixa escolaridade e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.

Contrarrazões de Evento 37.

DATA DE NASCIMENTO: 29/04/1982 (atualmente com 37 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA(S): protusão discal lombar.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 10/08/2018, alegando que, por ser portadora
de LUMBAGO COM CIÁTICA E OUTROS TRANSTORNOS DOS TECIDOS MOLES
QUE OCASIONAM DIVERSAS DORES, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 20/06/2018. 
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) Laudo médico, datado em 14/06/2018, atestando que é portadora de
lombalgia e degeneração discal em L5-S1, abaulamentos com mínima compressão foraminal
e dor miofascial em toda a cadeia muscular paravertebral, possuindo incapacidade
profissional para atividades que demandem sobrecarga física.

(ii) Laudo médico, datado em 31/08/2017, atestando que é portadora de redução
dos espaços discais entre C5-C6 e C6-C7 e discopatia degenerativa entre L5-S1.

(iii) Laudos médicos, datados em 09/11/2015, informando que foi vítima de
acidente de capotamento de ônibus, apresentando queixas de dor, mas em bom estado geral
aos exames, não apresentando fraturas.

A perícia judicial (Evento 9), por sua vez, elaborada em 29/10/2018, por médico
especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de PROTUSÃO
DISCAL LOMBAR, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a examinada apresenta queixa de dor na coluna e no
braço direito iniciado após acidente em 09/11/2015, (ii) a paciente é portadora de protusão
discal lombar, doença degenerativa, (iii) trata-se de patologia sem relação com o trabalho e
que não acarreta em limitação para a atividade habitual, (iv) a data provável de início da
doença é em 09/11/2015, (v) a autora  já realizou tratamento no passado, não havendo a
necessidade de cirurgia, sendo que as eventuais dores podem ser cessadas com medicações
analgésicas, e (vi) não há incapacidade laborativa, visto que não há dados técnicos que
evidenciem limitação atual.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Intimada a respeito do laudo pericial, a autora ficou inerte. 

Como ser observa, a autora não se desincumbiu do ônus de apresentar algum
elemento de prova que pudesse infirmar o parecer do perito. O laudos médicos, datados em
09/11/2015, informam que foi vítima de acidente de capotamento de ônibus, porém ela
estaria, à época, em bom estado geral, não apresentando fraturas. O laudo médico, datado em
14/06/2018, por sua vez, atesta que, em razão de lombalgia e degeneração discal em L5-S1,
não estaria capaz  para atividades que demandem sobrecarga física, porém não sinaliza o
período de incapacidade.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
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O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000399870v19 e do código CRC c0d487b5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000989-19.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO DO NASCIMENTO RUFINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 36), o autor alega, em síntese, que (i) a
sentença entendeu que houve a manutenção da qualidade de segurado apenas até 15/7/2015,
(ii) no entanto, o autor trabalhou até 27/6/2014 e recebeu seguro-desemprego, (iii) o seguro-
desemprego prorroga a qualidade de segurado por mais 12 meses, conforme consta no próprio
endereço eletrônico do INSS, na seção sobre orientações a respeito da qualidade de segurado,
(iv) o recebimento de seguro-desemprego é suficiente para comprovar o desemprego
involuntário, (v) considerando a situação de desemprego involuntário, a qualidade de
segurado foi mantida até 31/1/2016, (vi) o profissional nomeado para o cargo de perito deve
ser especializado na área de conhecimento do objeto da perícia, (vii) a perícia reconheceu que
no período em que foi pleiteado o benefício havia incapacidade e (viii)  deve ser realizada
uma nova perícia, com especialista em hepatologia, sob pena se cerceamento de defesa.

Contrarrazões do INSS (Evento 40).

DATA DE NASCIMENTO: 27/12/1966 (atualmente com 52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: encarregado.

DOENÇA(S): esteatose hepática e passado de colecistectomia secundária a colecistite aguda.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 13/9/2018, alegando que, por ser portador de
esteotose hepática moderada, colecistectomia e meteorismo intestinal, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de encarregado (construção
civil). Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 9/12/2015 (DER). 
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Inicialmente, quanto à qualidade de segurado do autor, percebe-se que sua
última contribuição previdenciária é referente à competência de maio/2014 (Evento 10,
RSC2, p.8). Assim, pela previsão do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91, a qualidade de
segurado deve ser prorrogada por mais 12 meses.

Além disso, consta nos autos que o autor recebeu seguro-desemprego após o
término de seu último vínculo empregatício, entre novembro/2014 e março/2015 (Evento 1,
COMP4). Ressalta-se que a própria Instrução Normativa 77/2015 possibilita a comprovação
do desemprego involuntário perante a autarquia por meio da demonstração do recebimento do
seguro-desemprego, conforme consta no art. 137, §4º, I, do documento.

Portanto, havendo comprovação da situação de desemprego involuntário à
época, a qualidade de segurado do autor deve ser ampliada por mais 12 meses (art. 15, §2º, da
Lei 8.213/91).

Assim, o autor se manteve sua qualidade até 15/7/2016, tendo em vista que a
última contribuição previdenciária foi realizada em maio/2014. 

Superado o requisito da qualidade de segurado, passa-se à análise da
incapacidade do autor para suas atividades habituais.

A perícia judicial (Evento 20), elaborada em 13/11/2018, concluiu que, embora
o autor seja portador de esteatose hepática e passado de colecistectomia secundária a
colecistite aguda, não estava incapacitado para o trabalho atualmente. A perita identificou
apenas que, de acordo com laudo médico apresentado durante a avaliação, a incapacidade
teria durado de 7/10/2015 a 7/1/2016, considerando que o autor realizou cirurgia e
necessitou de um período para recuperar sua capacidade laborativa, sendo que,
posteriormente, apresentou melhora (quesito 11.1).

Observa-se que o único documento particular acostado aos autos foi o laudo
colacionado pela perita, elaborado em 14/10/2015 (Evento 20, LAUDO1, p.9). O documento
atesta que o autor sentiu dor abdominal e foi consultar o plantonista do Hospital Geral de
Linhares; foi internado com colecistite aguda muito grave, supurada e com necrose, sendo
operado de colecistectomia em 7/10/2015, no Hospital Rio Doce de Linhares; teve boa
recuperação pós-operatória; há recomendação de afastamento do trabalho por, pelo menos,
90 dias, para sua completa recuperação e prevenção de hérnia incisional.

Dessa forma, sendo o único laudo apresentado, só é possível concluir pela
existência da incapacidade até 90 dias após a realização do procedimento cirúrgico, conforme
atestou o médico assistente. Portanto, o autor esteve incapaz entre 7/10/2015 e 7/1/2016.

Nesse intervalo, a parte autora contava com a necessária qualidade de segurado,
que perdurou até 15/7/2016. Cabe mencionar que o requerimento administrativo do benefício
ocorreu em 9/12/2015 (Evento 1, PROCADM3, p.10), ou seja, mais de trinta dias após a DII,
fixada em 7/10/2015.

O artigo 60 da Lei 8.213/91, em seu parágrafo primeiro dispõe:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 137



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 178/431

5000989-19.2018.4.02.5004 500000390130 .V17 JESX51415© JES10873

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do
décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30
(trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do
requerimento. (gn)

Contudo, entendo que a norma contida no mencionado dispositivo deve ser
flexibilizada em certos casos, quando o segurado, por motivo de grave debilidade, não
consegue dirigir-se ao INSS para realizar o pedido administrativo, sendo essa a hipótese dos
autos, haja vista que o autor foi internado em caráter emergencial para tratamento de
colecistite aguda grave, após realizar consulta com o plantonista do Hospital Geral de
Linhares, de acordo com a descrição do laudo particular.

Diante disso, o autor faz jus à concessão de auxílio-doença desde a data de
início da incapacidade, em 7/10/2015, até 7/1/2016, com base no laudo particular apresentado
nos autos.

Quanto ao requerimento de nova perícia com especialista, destaca-se que o
autor não apresentou qualquer documento atualizado que demonstre a permanência do quadro
incapacitante após o período de recuperação indicado por seu médico assistente. Desse modo,
não havendo laudo capaz de infirmar as conclusões periciais, não se vislumbra a necessidade
de realização de outra avaliação.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a concessão de auxílio-doença entre 7/10/2015 e 7/1/2016, nos
termos da fundamentação. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de de juros
de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Indefiro a tutela provisória de urgência, uma vez que a condenação abrange
apenas prestações vencidas do benefício (cujo período já se exauriu), as quais somente
poderão ser pagas após o trânsito em julgado, mediante expedição de RPV, por força do
disposto no art. 100 da CRFB/88. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000390130v17 e do código CRC b55b3671.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5003552-58.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOANGELO SCARDUA BINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença a partir de 4/10/2018 (DCB), devendo ser mantido por 6 meses, a contar de
sua implantação.

Em suas razões recursais (Evento 61), o autor alega, em síntese, que (i) deve
haver concessão de aposentadoria por invalidez ou encaminhamento para o processo de
reabilitação profissional, com concessão de auxílio-doença enquanto perdurar o processo de
reabilitação, (ii) é segurado especial, exercendo a atividade de pescador artesanal, (iii) sofreu
intervenção cirúrgica em 9/7/2018, em razão de luxação acromioclavicular, o que impede o
desempenho de quaisquer atividades laborativas, (iv) a perícia diagnosticou limitação de
movimentos e restrições para carregar peso e realizar movimentos acima da cintura escapular,
(v) o perito confirmou que há possibilidade de reabilitação em outra atividade compatível
com a idade e o grau de instrução, como na função de porteiro ou em cargos administrativos e
(vi) haverá maior facilidade de recolocação no mercado de trabalho caso seja submetido ao
processo de reabilitação.

Sem contrarrazões do INSS.

DATA DE NASCIMENTO: 2/5/1979 (atualmente com 40 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pescador artesanal.

DOENÇA(S): luxação acromioclavicular.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 21/2/2019, alegando que, por ser portador de
luxação acromioclavicular, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de pescador artesanal. Requer o restabelecimento do benefício por
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incapacidade desde 4/10/2018 (DCB). 

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO8), datado em 25/7/2018, atestando pós-operatório
de luxação acrômio-clavicular no ombro esquerdo, com cirurgia realizada dia 9/7/2018; segue
incapaz para a atividade laboral por um período de 90 dias.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO9), datado em 27/7/2018, atestando submissão a
redução cirúrgica de luxação acrômio-clavicular em 9/7/2018, apresentando dor e limitação
de movimento local, ainda impossibilitado de realizar suas funções.

(iii) laudo (Evento 1, LAUDO10), datado em 1/8/2018, atestando histórico de
queda de seu barco em 1/7/2018, evoluindo com luxação acrômio-clavicular, sendo
submetido a osteossíntese e redução fechada dia 9/7/2018; encontra-se em recuperação e
acompanhamento, sem condições de trabalho no momento.

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO19), datado em 19/12/2018, atestando submissão
a tratamento cirúrgico de luxação acrômio-clavicular esquerda em jul/2018, sendo realizada
osteossíntese percutânea com fios de Kirschner; evoluiu com cicatrização ligamentar,
caracterizando deformidade nas partes moles; ao exame físico, apresenta amplitude de
movimentos do ombro com limitação e dor na elevação e rotação interna do membro superior
esquerdo; segue em acompanhamento ortopédico e fisioterápico, necessitando de afastamento
de atividades laborais por quatro meses.

A perícia judicial (Evento 28), por sua vez, elaborada em 25/4/2019, por médico
especialista em Ortopedia, concluiu que o autor, portador de luxação
acromioclavicular, estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor apresenta queixa de dor no ombro esquerdo
após acidente, (ii) é portador de luxação acromioclavicular tratada cirurgicamente em
jul/2018, apresentando nova luxação local, (iii) ao exame físico, apresentou membros
superiores tróficos, sem sinais de desuso, sem distinção de troficidade entre os lados, com
presença de abaulamento local importante, com articulação sem crepitação à palpação, com
ausência de sinais inflamatórios agudos como calor, eritema e edema, com ausência de
derrame articular, massas ou tumorações, com arco de movimento com limitação de elevação,
com força dos membros superiores grau 5 (vence a gravidade e a resistência), (iv) a avaliação
foi baseada em radiografias do ombro esquerdo e em laudos médicos, (v) não possui aptidão
para exercer a atividade habitual de pescador, pois possui falha de redução de luxação,
apresentando limitação dos movimentos, (vi) possui limitações para carregar peso e realizar
movimentos acima da altura da cintura escapular, (vii) pode haver piora das dores caso
continue exercendo a atividade habitual, (viii) a data de início da incapacidade remonta a
jul/2018 e perdura até hoje, (ix) a resposta se baseia na data da cirurgia, (x) a incapacidade é
definitiva (recuperação impossível) e (xi) há aptidão para realizar a atividade de porteiro ou
cargos administrativos.
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Como se observa, a perícia judicial concluiu que o autor possui incapacidade
definitiva e parcial, em razão de luxação acromioclavicular, que não regrediu mesmo após
submissão a tratamento cirúrgico de osteossíntese percutânea. O laudo apontou ainda que há
limitações de movimento, sobretudo para aqueles acima da altura da cintura escapular, bem
como restrição para carregar peso. Sendo assim, o perito atestou a inaptidão para a atividade
habitual de pescador, ressaltando, porém, que há capacidade para realizar atividades
administrativas.

Embora a perícia tenha confirmado que a incapacidade é definitiva para a
atividade habitual de pescador, que demanda grandes esforços e amplos movimentos sobre a
região do ombro, a sentença, por seu turno, determinou apenas a concessão de auxílio-doença
por seis meses, período estipulado sem amparo em qualquer avaliação médica.

A sentença justifica, reiteradamente, que a reabilitação não é devida no caso
pelo fato de o autor contar com 40 anos e ensino médio completo, podendo realizar as
atividades sugeridas pelo perito, como porteiro ou funções administrativas, compatíveis com
sua escolaridade, independente de qualquer qualificação que possibilite sua inserção no
mercado de trabalho.

No entanto, a função precípua do processo de reabilitação profissional não se
limita à oferta de incremento da escolaridade, mas relaciona-se, de forma mais ampla, a
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho (...) os
meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar
do mercado de trabalho e do contexto em que vive, conforme prescreve o art. 89 da Lei
8.213/91.

Dessa forma, evidencia-se que o fato de ter concluído o ensino médio não
qualifica o autor, automaticamente, para qualquer outra atividade, sobretudo porque sua
experiência profissional é limitada, tendo desenvolvido o ofício de pescador artesanal pelo
menos nos últimos dez anos, de acordo com seu registro na Colônia de Pescadores de Maria
Ortiz, realizado em 18/3/2010 (Evento 1, OUT3).

Portanto, constatada a incapacidade definitiva e parcial, o autor faz jus à
deflagração do processo de reabilitação profissional para que seja inserido em atividade
compatível com suas restrições laborativas, como pegar pesos e exercer movimentos sobre a
região afetada pela luxação acrômio-clavicular.

Quanto ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, pontua-se que
tanto a perícia judicial como os laudos particulares não fazem qualquer menção de que a
incapacidade seria total, abrangendo qualquer atividade. Além disso, as próprias condições
pessoais do autor, como a idade (40 anos), o grau de escolaridade (ensino médio completo) e
o fato de ser morador da região metropolitana de Vitória (bairro de Santo Antônio) indicam
que a reabilitação profissional não pode ser descartada nesse momento.

No que se refere à deflagração do processo de reabilitação profissional, insta
registrar que a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em 21/2/2019,
firmou a seguinte tese:
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1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que o benefício ora reconhecido deverá ser
mantido durante o período em que a parte autora estiver participando do processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, até que seja constatada
a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do
auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000429342v17 e do código CRC 15224e46.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5001601-57.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELMINIA GOMES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 28), a autora alega, em síntese, que (i) conta
com 61 anos, (ii) está impedida de trabalhar desde 4/9/2006, (iii) teve o benefício cessado em
27/7/2018, (iv) o benefício foi cessado após 12 anos de recebimento, (v) não foi submetida a
processo de reabilitação, tendo sido violado o art. 62 da Lei 8.213/91, (vi) possui experiência
profissional como rural e gari, atividades que demandam esforço físico, (vii) é portadora de
dores articulares generalizadas e aguarda cirurgia para síndrome do túnel do carpo pelo SUS,
(viii) conta com ensino fundamental incompleto e (ix) deve ser restabelecido o benefício de
auxílio-doença desde a data de cessação indevida.

Contrarrazões da parte autora (Evento 34).

DATA DE NASCIMENTO: 5/6/1958 (atualmente com 61 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: gari (agente de limpeza).

DOENÇA(S): dor articular, cervicobraquialgia, lombociatalgia, transtorno de disco
intervertebral, artrose e síndrome do túnel do carpo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 6/12/2018, alegando que, por ser portadora
de síndrome do túnel do carpo, lombalgia crônica da coluna cervical e depressão crônica,
estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de gari. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 27/7/2018 (DCB). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 16/11/2005 a 1/9/2006 e 4/9/2006 a 27/7/2018 (Evento 7, OUT1,
p.11).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, RECEIT13, p.1-2), datado em 21/5/2018, atestando relato
de dor na coluna cervical há anos, com irradiação para os membros superiores, causando
limitação funcional; ao exame, com reflexos e força preservados, com diagnóstico de
síndrome do túnel do carpo e indicação de tratamento cirúrgico; encontra-se impossibilitada
de exercer suas atividades laborativas (parte legível).

(ii) radiografia da coluna cervical (Evento 1, EXMMED14, p.1), datada em
12/9/2018, atestando osteófitos anteriores em C4 e C5 e hipertrofia dos processos uniformes
de C4 e C5 è direita e de C5 à esquerda.

(iii) radiografia da coluna dorsal (Evento 1, EXMMED14, p.2), datada em
12/9/2018, atestando osteófito anterior em T6.

(iv) radiografia da coluna lombossacra (Evento 1, EXMMED14, p.3), datada em
12/9/2018, atestando artrose facetária de L2-L3 a L5-S1.

(v) eletroneuromiografia dos membros superiores (Evento 1, EXMMED16,
p.1), datada em 12/9/2019, atestando que seria portadora de mononeuropatia motora e
sensitiva, axonal e desmielinizante bilateral do nervo mediano (síndrome do túnel do carpo
grave - grau 5 em 6).

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, LAUDO12, p.7-10, Evento 1,
RECEIT13, p.3-18, Evento 1, EXMMED16, p.7-9) são contemporâneos ao período em que a
autora recebeu o benefício por incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação da
permanência do estado incapacitante à época do pedido de restabelecimento do auxílio-
doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, elaborada em 22/4/2019, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de dor articular, cervicobraquialgia, lombociatalgia,
transtorno de disco intervertebral, artrose e síndrome do túnel do carpo, não estava
incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora laborou como rural e gari, (ii) relatou que está
afastada do trabalho desde 2005, devido a dores articulares generalizadas que se iniciaram
após a realização de esforço físico agudo, segundo suas informações, com piora nos membros
superiores e na coluna vertebral, (iii) ao exame físico, apresentou dor à mobilização cervical,
com ausência de limitação funcional, com flexo-extensão e lateralização preservadas, com
força grau V em ambos os membros superiores, com dor à mobilização dos membros
superiores, sem edema, sem crepitação, sem limitação funcional, sem redução da amplitude
de movimentos, com movimentos de pinça, preensão, garra e oposição preservados, com
marcha atípica e testes de Jobe, Aplley, Tinel e Phalen negativos, (iv) foi analisada
eletroneuromiografia (12/9/2018) e laudo médico (11/4/2019), indicando síndrome do túnel
do carpo bilateral grave, além de laudo (21/5/2018) atestando cervicobraquialgia e síndrome
do túnel do carpo, (v) não apresenta incapacidade para suas atividades habituais de gari, (vi)
as patologias estão compensadas diante do tratamento já realizado, (vii) a autora se queixa de
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restrição de mobilidade, (viii) é portadora de dor articular, cervicobraquialgia, lombociatalgia,
transtorno de disco intervertebral, artrose e síndrome do túnel do carpo, (ix) não há
incapacidade para suas atividades, haja vista a ausência de alterações importantes ao exame
físico atual e aos documentos médicos apresentados, (x) conforme relato, as alterações
articulares iniciaram-se em 2005, (xi) fez fisioterapia e utiliza medicações no momento, (xii)
o quadro está compensado, sem necessidade de outros tratamentos de imediato e (xiv) pode
manter acompanhamento médico e tratamento pelo SUS, se preciso.

Como se observa, a perícia concluiu que, embora a autora seja portadora de
diversas doenças ortopédicas, como dor articular, cervicobraquialgia, lombociatalgia,
transtorno de disco intervertebral, artrose e síndrome do túnel do carpo, não apresenta
qualquer limitação para exercer sua atividade habitual de agente de limpeza (gari), conforme
consta na última anotação de sua CTPS, em 2005 (Evento 1, CTPS11, p.6).

No entanto, pela análise dos laudos particulares, percebe-se que o problema
ortopédico da autora, inicialmente agudizado na região da coluna cervical (lumbago de
ciática), de acordo com as perícias administrativas registradas no SABI (Evento 7, OUT1),
irradiou-se para os membros superiores, acarretando síndrome do túnel do carpo grave
bilateralmente, o que a impossibilita de exercer suas atividades laborativas (Evento 1,
RECEIT13, p.1-2 e Evento 1, EXMMED16, p.1).

Com isso, é possível concluir que, ao menos para sua atividade laborativa
habitual, a parte autora encontra-se inapta definitivamente.

Assim, nesse contexto de inaptidão para a atividade laborativa habitual, em
virtude da síndrome do túnel do carpo, doença que afeta os membros inferiores, amplamente
demandados nas tarefas do agente de limpeza (gari), destaca-se a previsão da Súmula
47/TNU, segundo a qual "uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz
deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de
aposentadoria por invalidez".

Ressalta-se que a autora exercia habitualmente a função de agente de limpeza
(gari) e que está afastada da atividade há cerca de 14 anos. Além disso, ela conta, atualmente,
com 61 anos de idade e possui instrução restrita ao ensino fundamental, como se identificou
na perícia.

Dessa forma, considerando a evolução do quadro, com a constatação de
irradiação das dores incapacitantes para os membros superiores, bem como as condições
pessoais da parte autora, em especial sua idade (61 anos) e sua experiência laboral restrita a
trabalhos que exigem grande esforço físico, sobretudo na região afetada pela doença, percebe-
se a necessidade de restabelecimento do auxílio-doença indevidamente cessado, com a
posterior conversão em aposentadoria por invalidez, na data do presente julgado, quando
foram analisadas suas condições pessoais em conjunto com a inaptidão laboral para sua
função habitual.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar o restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação indevida, em
27/7/2018,  com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, na data do presente
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acórdão, quando foram analisadas suas condições pessoais, nos termos da
fundamentação. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.  Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000386555v16 e do código CRC 2494197c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001283-71.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NILZETE DE PAULA NUNES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez à parte autora (NB 31/620.784.223-9), com data de início do
benefício (DIB) fixada em 27/11/2018 (data da perícia em juízo). 

Em suas razões recursais (Evento 34), a autora alega, em síntese, que (i) não
assiste razão à sentença apenas no que se refere à DIB, (ii) ainda que o médico perito tenha
fixado a DII em 11/6/2018 (quesito 14), todos os laudos e exames apresentados, que
respaldaram o médico em suas conclusões, são anteriores à data de cessação do benefício ou
pouco posteriores à cessação, o que demonstra que a incapacidade nunca cessou, (iii) o exame
clínico demonstrou a incapacidade na data da perícia e os exames e laudos anteriores
demonstraram a DII na data do requerimento administrativo, (iv) os laudos médicos foram
elaborados entre 2016 e 2018, o que indica que a incapacidade já existia na DER, (v) o perito
judicial utilizou o laudo datado em 11/6/2018 para fixar a DII, mas existem dois laudos
datados em 2017 (data do requerimento administrativo) com indicação de incapacidade
laboral, (vi) a DIB deve ser modificada para 3/11/2017 (DER) e (vii) alternativamente, deve
ser modificada para 11/6/2018 (DII fixada pelo médico perito).

Contrarrazões da parte contrária (Evento 39).

DATA DE NASCIMENTO: 8/4/1961 (atualmente com 58 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de escritório.

DOENÇA(S): transtorno afetivo bipolar (episódio atual depressivo grave sem sintomas
psicóticos) e cegueira em um olho.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 18/10/2018, alegando que estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar de escritório.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 18/12/2015 a 2/2/2017 (Evento 19,
PROCADM1, p.4).

Em suas razões recurais, a parte autora requer apenas a alteração da data de
início do benefício (DIB), pugnando pela concessão do benefício por incapacidade desde a
DER, em 3/11/2017, ou, alternativamente, desde a DII fixada pela perícia judicial, em
11/6/2018.

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, INIC1, p.16), datado em 9/11/2017, atestando tratamento
sob CID10 31.4 (transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas
psicóticos); o quadro atual está instável mesmo com o tratamento medicamentoso e não
medicamentoso; memória prejudicada, pensamento lentificado, atenção e concentração
prejudicadas, humor deprimido, afeto congruente; faz uso de Carbolitum (carbonato de lítio),
risperidona, Rivotril (clonazempam); sem condições de exercer suas atividades por tempo
indeterminado (parte legível).

(ii) laudo (Evento 1, INIC1, p.17), datado em 18/9/2017, atestando tratamento
especializado decorrente de transtorno afetivo bipolar (CID10 F31); controle sintomatológico,
com uso regular de Depakote (valproato de sódio - 500mg), citalopram (20mg), risperidona
(1mg) e clonazepam, bem como acompanhamento psicoterápico com excelentes resultados,
com recomendação de continuidade.

(iii) laudo (Evento 1, INIC1, p.18), datado em 11/6/2018, atestando a
permanência em tratamento especializado, em decorrência de transtorno afetivo bipolar
(CID10 F31), e mesmo em tratamento contínuo, com uso de risperidona associada a
estabilizantes de humor, encontra-se incapacitada para atividades laborais.

A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 27/11/2018, por
médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora, portadora de transtorno
afetivo bipolar (episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos) e cegueira em um
olho, estava incapacitada para o trabalho habitual.

Quanto à data de início da incapacidade, o perito destacou o seguinte:

10) Data provável do início da incapacidade para o trabalho identificada.
Justifique com base em dados técnicos. 

R= Dia 11/06/2018 (data do penúltimo laudo, onde se caracterizaram a piora da
patologia e as alterações cognitivas). 

11) Houve incapacidade em 03/11/2017, data de entrada do requerimento
administrativo? Justificar, apontando os elementos que serviram de base à
conclusão. 
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R= Provavelmente não. Não havia elementos técnicos nessa data que
comprovassem existir incapacidade. 

11.1) (...)

11.2) Em sendo negativa a resposta ao quesito n. 11, é possível afirmar se
houve incapacidade em qualquer outro período entre 03/11/2017 e a data da
realização da pericia judicial? Justificar, apontando os elementos que serviram
de base à conclusão. 

R= Há incapacidade desde 11/06/2018, quando se comprovaram as
anormalidades cognitivas. O exame psíquico relatado nessa data pelo psiquiatra
é bem semelhante ao exame psíquico realizado durante esta pericia judicial.

Em seguida, na resposta ao quesito 12, o perito ressalta que a incapacidade
decorre de progressão da patologia (doença degenerativa cerebral). Dessa forma, percebe-se
que, embora existam documentos anteriores a 11/6/2018, o a DIB foi fixada nessa data em
razão do agravamento da doença, uma vez que a sintomatologia atestada no referido laudo
particular foi semelhante àquela verificada pelo perito durante a avaliação judicial.

O laudo datado em 11/6/2018 (Evento 1, INIC1, p.18) informa que a autora
permanece em tratamento especializado, em decorrência de transtorno afetivo bipolar
(CID10 F31), e mesmo em tratamento contínuo, com uso de risperidona associada a
estabilizantes de humor, encontra-se incapacitada para atividades laborais.

O laudo datado em 9/11/2017 (Evento 1, INIC1, p.16), por sua vez, atesta
tratamento sob CID10 31.4 (transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem
sintomas psicóticos); o quadro atual está instável mesmo com o tratamento medicamentoso e
não medicamentoso; memória prejudicada, pensamento lentificado, atenção e concentração
prejudicadas, humor deprimido, afeto congruente; (...) sem condições de exercer suas
atividades por tempo indeterminado.

Dessa forma, observa-se que o quadro verificado em jun/2018 é equivalente ao
encontrado em nov/2017, uma vez que ambos os laudos atestam a ineficácia do esquema
medicamentoso diante da agudização do transtorno afetivo bipolar, relatando, inclusive, a
incapacidade para o exercício de atividades laborais.

Ressalta-se que o laudo datado em 9/11/2017, embora tenha sido emitido seis
dias após a DER, foi apresentado e registrado durante a perícia administrativa que concluiu
pela aptidão laboral da autora (realizada em 30/11/2017) e que, consequentemente, motivou a
negativa do benefício, conforme se extrai do relatório do SABI (Evento 16, LAUDO1, p.9).

Portanto, embora na DER o referido laudo não tenha sido apresentado, a
autarquia teve ciência de seu conteúdo ainda antes de negar o benefício pleiteado, isto é, no
momento da perícia administrativa. Assim, não há surpresa em se fixar a DIB na própria
DER, considerando que, nesse período, a autora possuía o mesmo quadro identificado pela
perícia e judicial notado pelos laudos datados em 9/11/2017 e 11/6/2018.
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Nesse contexto, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para fixar a
DIB em 3/11/2017 (data do requerimento administrativo), mantendo-se os demais aspectos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para fixar a DIB em 3/11/2017 (data do requerimento administrativo), mantendo-se a
sentença quanto aos demais aspectos Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000370964v17 e do código CRC a3d552e5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5000001-61.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARINELZA MARQUES DA GRACA LAGASSI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 37, RecIno1), a autora alega, em síntese, que
(i) é portadora de lombociatalgia crônica agudizada, patologia que causa fortes dores em sua
coluna, impossibilitando-a de exercer suas atividades habituais,  e (ii) o juiz não analisou
detidamente os autos, caso contrário não teria cometido equívocos, pois todos os laudos
juntados na presente demanda são uníssonos ao afirmar a existência e a gravidade das suas 
patologias. 

Contrarrazões de do INSS (Evento 41, CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 17/3/1972 (atualmente com 47 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais (conforme a perícia judicial).  

DOENÇA(S): lombociatalgia crônica agutizada (conforme a inicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso,  a autora ajuizou ação, em 2/1/2019, alegando que, por ser portadora
de LOMBOCIATALGIA CRÔNICA AGUDIZADA, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 24/08/2017. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 22/6/2016 a 28/7/2016 (Evento 12, OUT1).

Com a inicial, a autora apresentou o laudo médico, datado em 23/8/2017,
informando lombociatalgia crônica agudizada, causando dor e limitação funcional, parestesia
em membros inferiores, dificuldade para deambular, não estando apta para trabalhar por
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período indeterminado, devido a dor neuropática e crise álgica (não consta o nome do médico
e a devida inscrição no CRM). 

A perícia judicial (Evento 21, QUESITOS1), por sua vez, elaborada
em 26/2/2019, por médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse
portadora de lombalgia, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora é portadora de lombalgia, doença
degenerativa que não decorre do trabalho exercido, muito menos de acidente de trabalho, (ii)
as alterações verificadas são incipientes, de causa degenerativa, (iii) a paciente apresentou
laudo médico de 23/08/2017, atestando quadro álgico, que não foi confirmado em perícia
realizada em 05/10/2017, sendo que não há documentos de tratamentos realizados no
período que confirmem piora do quadro clínico, (iv) não há como afirmar se haveria
incapacidade entre 24/8/2017 e a data da perícia judicial, por falta de documentação do
período, (v) por ser doenca crônica, sem alterações estruturais significativas, os quadros
álgicos são, em sua maioria, subjetivos, (vi) a autora faz uso de analgésicos, (vii)  é
necessário, no caso, tratamento preventivo, com exercícios de fortalecimento muscular
especifico, havendo tratamento fisioterápico disponível pelo SUS, mas a indicação para a
paciente é de tratamento preventivo, com exercícios, pois o recurso fisioterápico deve ser
usado em casos de agudização da dor, (viii) havendo quadro de agudização, o tratamento
proposto é de 45 dias, (ix) a autora queixa-se de quadro álgico em coluna lombar e cervical,
com limitações incapacitantes para exercer atividades, porém, ao exame físico, não houve
colaboração, com evidente dissimulação do quadro em todas as manobras tentadas, sendo o
exame de imagem incompatível com o quadro clinico apresentado, (x) não é comum
encontrar exame com excelente preservação do segmento lombar, como foi o caso da autora,
o que confirma a necessidade de tratamento da dor referida de forma conservadora, com
exercícios de fortalecimento, (xi) não há qualquer lesão que possa trazer cogitação para
tratamento cirurgico, (xii) a autora não o permitiu fazer nenhuma mobilização da
coluna, referiu dor à palpação de qualquer parte do corpo, mesmo sem relação com a coluna,
(xiii) a autora não permitiu fazer nenhuma mobilização da coluna, referiu dor à palpação de
qualquer parte do corpo, mesmo sem relação com a coluna, sendo que, em momento algum,
ela relaxou o corpo ou permitiu que fosse feita alguma mobilização, (xiv) não há
incapacidade, sendo possível haver dor por sobrecarga mecânica da coluna, mas não há lesão
característica no segmento lombar nem no cervical para justificar quadros frequentes de dor,
(xv) não há doença no segmento vertebral da autora, sendo que as alterações encontradas são
leves e verificáveis em mais de 70% da população normal, inclusive pessoas assintomáticas, e
(xvi) a autora apresentou documentos médicos (ressonância magnética de
20/05/2016 demonstrando alterações degenerativas leves no segmento lombar, sem
compressão de raízes nervosas, sem alteração estrutural dos discos ou vértebras, e
radiografias de 10/09/2015 sem demonstrar alterações significativas nos segmentos lombar e
cervical).

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição ( Evento 29, PET1) aduzindo que o perito teria se omitido
sobre diversas questões, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento.
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Com a inicial, a autora apresentou um único laudo médico, datado em
23/8/2017, indicando a existência de lombociatalgia crônica agudizada, dor e limitação
funcional, parestesia em membros inferiores e dificuldade para deambular, porém este
documento não é suficiente para infirmar o laudo pericial, que realizou exame criterioso e
chegou à conclusão de que a doença não ocasionaria inaptidão para o labor, inclusive
procedendo à análise de documentos médicos apresentados no momento da perícia, para
investigar se haveria incapacidade pretérita. Além disso, nota-se que esse único laudo
apresentado pela autora, na inicial, não informa o nome, a especialidade e a inscrição do
médico que o subscreveu. 

Ao ser intimada a respeito da juntada do laudo pericial, a autora não se
desincumbiu do ônus de apresentar algum elemento de prova que pudesse afastar as
conclusões do perito. Além disso, há informações, no laudo, de que a atuora não colaborou
durante o exame físico, com evidente dissimulação do quadro em todas as manobras tentadas,
sendo que o exame de imagem seria incompatível com as queixas apresentadas (dor intensa). 

Assim, afasta-se o alegado estado incapacitante, não fazendo jus ao benefício
pleiteado.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000387561v39 e do código CRC d2a80cc7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:52
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RECURSO CÍVEL Nº 5006828-97.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JONAS DIAS DA CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 34), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de espondiloartrose dorsal e cervical com uncoartrose, (ii) a perícia foi realizada
com especialista em Medicina do Trabalho, (iii) o pedido de realização de nova perícia com
especialista em Ortopedia/Neurologia foi indeferido, configurando cerceamento de defesa e
(iv) a sentença deve ser anulada para possibilitar a realização de nova perícia com
ortopedista/neurologista.

Contrarrazões do INSS (Evento 38).

DATA DE NASCIMENTO: 8/4/1961 (atualmente com 58 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: representante comercial.

DOENÇA(S): deficiência física no membro inferior esquerdo, obesidade e espondiloartrose.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 8/4/2019, alegando que, por ser portador de
espondiloartrose dorsal e cervical com uncoartrose, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de representante comercial. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 16/8/2018 (DER).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) ressonância da coluna dorsal (Evento 1, EXMMED5, p.1), datado em
29/3/2019, atestando que seria portador de espondiloartrose dorsal, hemangioma no corpo
vertebral de D7, habitualmente sem significado clínico, discopatia degenerativa difusa com
pequenas protusões discais em D3-D4 e D10-D11, com leve impressão na face anterior do
saco tecal, com ausência de imagem de lesão expansiva intrarraquiana.

(ii) ressonância da coluna cervical (Evento 1, EXMMED5, p.2), datado em
29/3/2019, atestando que seria portador de espondiloartrose cervical com uncoartrose,
principalmente em C4-C5 e C5-C6.

(iii) ressonância da coluna lombar (Evento 1, EXMMED5, p.3), datado em
29/3/2019, atestando que seria portador de espondiloartrose lombar, predominando em L4-L5
e L5-S1. 

(iv) laudo (Evento 1, LAUDO6), datado em 16/12/2008, atestando que seria
portador de deformidade estrutural no pé esquerdo e na extremidade distal da perna esquerda,
com osteófitos intervertebrais dispersos na coluna lombar.

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 27/6/2019, por
médica especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, embora fosse
portador de deficiência física no membro inferior esquerdo e obesidade, não estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o autor é deficiente físico de membro inferior esquerdo
(desde os 7 anos de idade), relata dor em coluna, obesidade, abdômen globoso, (ii) existe
aptidão para realizar as funções de representante comercial, pois não existe evidência de
agudização do quadro, de caráter crônico, prejudicado pelo sobrepeso apresentado e (iii) não
é possível afirmar que houve incapacidade para o trabalho no passado.

Como se observa, a perícia judicial constatou que o autor possui aptidão para
exercer sua atividade habitual de representante comercial, atestando apenas que seria portador
de obesidade e deficiência física no membro inferior esquerdo, o que não o incapacitaria para
o trabalho. 

A documentação particular, por sua vez, demonstra somente a existência
de espondiloartrose nos segmentos dorsal, cervical e lombar da coluna, o que foi verificado
por meio de exames de ressonância magnética (Evento 1, EXMMED5). Além disso, um dos
laudos aponta deformidade estrutural do pé esquerdo e na extremidade distal da perna
esquerda (Evento 1, LAUDO6), o que foi apontado pela própria perícia. 

No entanto, os laudos não indicam a incapacidade para o trabalho, mas apenas
relatam a existência de moléstias ortopédicas na região da coluna e de deformidade no pé. O
fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao
benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a
incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode confundir
o conceito de doença com o de incapacidade.
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Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito.

No caso, as enfermidades das quais o autor é portador, em regra, são passíveis
de avaliação por médico generalista, por apresentarem baixa complexidade, conforme se
extrai da análise dos documentos, que sequer indicam a existência de incapacidade laboral.
Assim, os laudos são insuficientes para infirmar as conclusões da perícia e,
consequentemente, para gerar dúvida razoável sobre o estado incapacitante, sendo
desnecessária a repetição da prova pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377419v17 e do código CRC f6655ac7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5005728-44.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SANDRA MARA DIAS DE OLIVEIRA FRAGA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença / aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 32), a parte autora alega, em síntese, (i) que
a enfermidade que gerou sua incapacidade de fato teve início no ano de 2009, todavia, não
estava incapacitado naquela ocasião, visto que ainda conseguia exercer suas atividades
laborais; e (ii) que ficou incapacitado a partir de um acidente que sofreu no ano de 2013, no
qual uma lajota caiu em seu pé e, por ser portador de diabetes, houve complicações na ferida,
tendo que amputar parte da perna.

Contrarrazões da parte ré (Evento 37).

DATA DE NASCIMENTO: 01/05/1965 

OCUPAÇÃO HABITUAL: pintor

DOENÇA(S): diabetes mellitus insulino-dependente com complicações
circulatórias periféricas, hipertensão essencial primária e insuficiência renal crônica.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 08/07/2018 alegando que, por ser portador de
diabetes mellitus insulino-dependente com complicações circulatórias periféricas, hipertensão
essencial primária e insuficiência renal crônica., estaria total e definitivamente incapacitado
para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 13/05/2013. 

Posteriormente, em decorrência de seu falecimento em 11/03/2019 (Evento 22),
foi deferida a habilitação de SANDRA MARA DIAS DE OLIVEIRA FRAGA como
substituta processual.
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Diante do acervo probatório coligido aos autos, o Juízo de origem rejeitou o
pedido autoral  sob a seguinte fundamentação:

[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer auxílio-doença ou
conceder aposentadoria por invalidez desde 13/5/2013.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/601.748.969-4, formulado em
13/5/2013, foi indeferido porque o INSS considerou comprovada a incapacidade para o
trabalho antes do reinício das contribuições (evento 1, ANEXO 2).

Morte do autor - sucessão processual

A ação foi ajuizada por Gilcimar Fraga, que faleceu em 11/3/2019 (evento 22, ANEXO2). A
viúva do autor habilitou-se no polo ativo da relação processual em sucessão ao esposo
falecido (evento 22). O INSS não se opôs à habilitação.

Os valores não recebidos em vida devem ser pagos prioritariamente aos dependentes
habilitados à pensão por morte (art. 112 da Lei nº 8.213/91). Em caso de procedência do
pedido, a viúva estaria apta a se habilitar ao benefício de pensão por morte.

Isto posto, defiro a habilitação de SANDRA MARA DIAS DE OLIVEIRA FRAGA. 

Mérito

Na petição inicial, o segurado falecido alegou que “quando da negativa administrativa, o
óbice alegado pela Autarquia foi que a incapacidade do autor é preexistente ao início das
contribuições do Sr. Gilcimar junto ao INSS. Tal justificativa, contudo, não reflete a realidade.
Ocorre que o autor começou a contribuir junto a Autarquia Ré em 01/01/2012 até Maio de
2013, quando nesta data sobreveio a necessidade do recebimento do benefício previdenciário
de Auxílio Doença por agravamento da enfermidade. É sabido que o autor apresentar quadro
de diabetes desde 2009, antes do início de sua contribuição em 2012. Porém, o Sr. Gilcimar, à
época, não estava incapacitado e, mesmo com diabetes e com o déficit em sua visão, ainda
conseguia exercer sua profissão de pintor. O autor quedou-se incapacitado a partir de um
acidente que sofreu, no qual uma lajota caiu em seu pé. Por ser portador de diabetes,
houveram complicações na ferida do Sr. Gilcimar, levando-o a ter que amputar parte da
perna.  Este acidente, porém, ocorreu cerca de 3 (três) meses antes da perícia médica
realizada pelo INSS, ou seja, depois do Sr. Gilcimar já estar contribuindo há mais de 1 (um)
ano, como é possível ver no documento a seguir: (...)” (evento 1, PETIÇÃO INICIAL 1).

A perícia médica do INSS realizada em 12/7/2013 diagnosticou a doença classificada no
código CID-10 E10.5: diabetes mellitus insulino-dependente. Concluiu que
havia incapacidade para o trabalho. Estimou a data de início da incapacidade em
15/9/2010 (evento 6).

A perícia médica do INSS relatou que o segurado falecido referiu ser diabético desde 2009,
com déficit visual progressivo e úlcera na perna esquerda. Relatou que realizou tratamento
com cicatrização da úlcera havia três meses, sofreu trauma no pé direito, evoluindo com ferida
nos dedos, que depois evoluiu com infecção grave e necessidade de amputação da perna
abaixo do joelho. Referiu que o laudo do Hospital Central datado de 23/3/2013 informou
internação para sepse de partes moles: gangrena infectada no pé direito e indicação
de amputação, que não foi aceita pelo autor. Em 2/5/2013 ocorreu choque séptico em partes
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moles e colecistopatia litiásica. Destacou que o laudo datado de 15/9/2010 informou ferida no
membro inferior esquerdo, com queixa de bastante dor. O perito do INSS sugeriu
aposentadoria por invalidez = LI = limite indefinido (evento 5, RSC2).

O perito do INSS não foi arbitrário nem subjetivo na sua estimativa de  data de início de
incapacidade, pois a apoiou em dado objetivo: o laudo de médico assistente datado de
15/9/2010, exibido na perícia médica administrativa, continha dados que justificavam a
preexistência da incapacidade. A confirmação de ferida no membro inferior esquerdo, com
queixa de bastante dor, autoriza presumir que o quadro clínico do requerente já havia atingido
estágio incapacitante.

O laudo médico datado de 4/11/2010 atestou que o segurado falecido era diabético e estava
apresentando secreção no pé esquerdo em grande quantidade havia quatro meses, com
internação em setembro/2010, tendo evoluído com ferimento no tornozelo, ficando com
tendões expostos e drenagem e também secreção purulenta (evento 17, ANEXO2). 

O laudo médico datado de 8/6/2011 atestou úlcera no pé esquerdo há um ano (evento
17, ANEXO3). 

Esses documentos produzidos pela própria parte autora confirmam que a incapacidade para o
trabalho estava consolidada desde antes de janeiro/2012, quando o segurado falecido
reingressou na Previdência Social.

Depois que cessou o último vínculo empregatício de Gilcimar, em dezembro/1997, ele
interrompeu os recolhimentos para a Previdência Social (evento 5, RSC5).

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para
recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo
estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo mês
seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

O  período de graça de 12 meses expirou em 16/2/1999 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14
do Decreto nº 3.048/99). Caso Gilcimar tenha ficado desempregado, a manutenção da
qualidade de segurado se estenderia, no máximo, até 16/2/2000 (art. 15, § 2º, da Lei nº
8.213/91).

Na data do início da incapacidade, em 15/9/2010, Gilcimar não era segurado da Previdência
Social. Como a previdência social tem caráter contributivo, os segurados que deixam de
contribuir para o sistema deveriam automaticamente ficar desamparados em relação às
prestações previdenciárias.

Ressalvo que, na eventual hipótese de reforma da sentença, deverá ser levado em conta que
Gilcimar recebeu benefício de prestação continuada desde 26/03/2015 até sua morte (evento
5, RSC5).

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o autor não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
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da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381775v7 e do código CRC 083b6075.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5002551-38.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar o pagamento dos proventos
do auxílio-doença NB 31/621.965.769-5 retroativos ao período de 10/10/2018 a 31/1/2019.

Em suas razões recursais (Evento 37), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de fratura oblíqua do terço proximal, diáfise tibial direita e problemas na coluna, (ii)
após trauma na perna direita, em decorrência de queda de altura, realizou procedimento
cirúrgico para a implantação de seis parafusos no local, (iii) o acidente gerou desregulamento
na altura de uma de suas penas, além de um sério problema na coluna, (iv) atualmente precisa
utilizar muletas para sua locomoção e não consegue ficar em pé por muito tempo, (v) estudou
apenas até o sétimo ano, não tendo completado o ensino fundamental, (vi) sua atividade
habitual, como soldador, exige empenho físico, (vii) a perícia informou que a incapacidade
teve duração de um ano, (viii) o juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo decidir com
base nas demais provas existentes nos autos, (ix) apresentou um laudo médico no dia da
perícia que comprova que ainda possui sequelas do acidente, o que o impossibilita para o
labor, e (x) a sentença deve ser anulada para possibilitar a realização de uma nova perícia.

Contrarrazões do INSS (Evento 42).

DATA DE NASCIMENTO: 12/9/1976 (atualmente com 43 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: soldador.

DOENÇA(S): histórico de fratura de tíbia direita.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 11/2/2019, alegando que, por ser portador de
fratura oblíqua do terço proximal, diáfise tibial direita e problemas na coluna, estaria total
e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de soldador. Requer a
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concessão de auxílio-doença desde a DER (10/11/2018). onsta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 27/1/2018 a 9/10/2018 (Evento 4, OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO13), datado em 13/2/2018, atestando submissão a
tratamento cirúrgico de fratura de tíbia, com necessidade de afastamento do trabalho.

(ii) laudo (Evento 1, ATESTMED14), datado em 27/1/2018, atestando
submissão a avaliação médica nessa data, sendo diagnosticado com fratura da diáfise da tíbia
(CID10 S822), devendo permanecer afastado de suas atividades laborativas pelo período de
15 dias a partir dessa data.

(iii) laudo (Evento 1, OUT17, p.2), datado em 25/7/2018, atestando fratura
oblíqua do terço proximal e diáfise tibial direita fixada por placa e parafuso metálico, com
certo grau de desvio ósseo. 

(iv) laudo (Evento 1, OUT17, p. 6), datado em 25/7/2018, atestando fratura
exposta da tíbia direita por trauma direto, com submissão a tratamento cirúrgico, com
colocação de placa em 9/12/2018; sem queixa álgica no momento, com feridas secas; a
radiografia aponta fratura em consolidação, sem soltura dos implantes; fratura grave,
cominutiva, com importante diástase dos fragmentos.

(v) laudo (Evento 1, OUT17, p.8), datado em 21/3/2018, solicitando
atendimento fisioterapêutico nas desordens do desenvolvimento neuromotor (30 sessões),
para ganho de amplitude de movimentos, analgesia e fortalecimento, apenas a partir de maio.

(vi) laudo (Evento 37, LAUDO2), datado em 24/4/2019, atestando que foi
vítima de grave fratura exposta da tíbia direita, cominutiva e com diástase de fragmentos por
trauma direto, sendo submetido a tratamento cirúrgico em 9/2/2018; hoje apresenta
consolidação em varo e encurtamento da tíbia, com marcha claudicante e queixa de dor aos
esforços; segue em acompanhamento médico; sem condições de retorno ao trabalho prévio no
momento.

A perícia judicial (Evento 20), por sua vez, elaborada em 15/5/2019, por médico
especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse portador de
fratura de tíbia direita, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor apresenta queixa de dor na perna direita, (ii) é
portador de fratura de tíbia direita, (iii) ao exame físico, apresentou-se com cicatriz anterior
na tíbia, compatível com procedimento cirúrgico realizado, tendo arco de movimento de
joelho e tornozelo livres, membros inferiores tróficos e sem sinais de desuso, sem movimento
em foco de fratura, com encurtamento do membro inferior direito, aferido em
aproximadamente 2cm, sem sinais de infeçcão, (iv) possui aptidão para exercer a atividade
habitual de soldador, pois apresenta fratura consolidada, sem sinais de déficit funcional
atualmente, (v) não existem limitações ao labor, (vi) a incapacidade iniciou-se em janeiro de
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2018 e durou até 1 ano, (vii) a resposta se baseia na data do acidente, no tempo máximo de
recuperação e na apresentação clínica na data da perícia e (viii) a incapacidade foi temporária,
estando apto ao labor atualmente.

Como se observa, a perícia judicial concluiu que o autor apresentou um período
de incapacidade, em razão do pós-operatório de fratura de tíbia direita, estando inapto à
atividade habitual de soldador a partir de jan/2018, com duração de 1 ano. Diante disso, a
sentença determinou o pagamento retroativo do período de 10/10/2018 a 31/1/2019, tendo em
vista que houve recebimento de auxílio-doença apenas entre 27/1/2018 e 9/10/2018, ou seja,
por menos de um ano.

O autor, em suas razões recursais, alega que permanece incapaz para suas
atividades, sobretudo em decorrência do encurtamento do membro inferior direito (cerca de
2cm) e dos problemas desenvolvidos na região da coluna após a queda de altura. No entanto,
para comprovar o estado incapacitante atual, o autor apresentou apenas um laudo posterior ao
período já concedido pela sentença.

O documento em questão (Evento 37, LAUDO2), datado em 24/4/2019,
informa que, atualmente, o autor apresenta consolidação em varo e encurtamento da tíbia,
com marcha claudicante e queixa de dor aos esforços. Além disso, o laudo atesta que não
há condições de retorno ao trabalho no momento.

O referido laudo é o único que reafirma a incapacidade em data mais recente. A
perícia também constatou o encurtamento da tíbia, o que ocasiona a marcha claudicante, mas
concluiu que essa sequela não é capaz de impedir a atividade habitual do autor como
soldador. No mais, o laudo refere a consolidação da fratura, assim como indicou o perito em
sua avaliação, e relata a queixa de dor da parte autora aos esforços, o que, por si só, não induz
incapacidade.

Nesse contexto, deve-se observar o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O
laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo
juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Quanto ao requerimento de nova perícia, nota-se, pela leitura do parecer do
perito, que, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram
apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes. Ressalta-se ainda que,
conforme já explicitado, o autor apresentou apenas um laudo particular elaborado após o
lapso concedido pela sentença, o qual se mostra insuficiente para infirmar as conclusões
periciais.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372865v13 e do código CRC e984da9a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5002152-31.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GELCIMAR DALMASIO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 48), o autor alega, em síntese, que (i) esteve
em gozo de auxílio-doença de 21/12/2013 a 6/3/2014 e 12/4/2014 a 16/11/2018, (ii) a perícia
confirmou o diagnóstico de artrodese cervical, com submissão a cirurgia com fixadores
ortopédicos metálicos em 6/12/2013, mas não concluiu pela incapacidade ou redução da
capacidade laborativa, indicando que a cirurgia teve boa evolução, (iii) a conclusão pericial
não condiz com as reais condições de saúde do autor, (iv) a perícia judicial referente ao
benefício cessado em nov/2018 informou que a incapacidade decorre de agravamento da
doença, (v) os laudos médicos comprovam que a doença não apresenta melhora, o que
evidencia a existência de incapacidade permanente, (vi) o laudo pericial apresentado nos
autos se mostra superficial e contraditório em relação ao conjunto probatório acostado aos
autos, (vii) conta com 55 anos de idade, (viii) já houve tentativa de retorno ao trabalho, mas
sem sucesso, (ix) obteve duas decisões judiciais procedentes, que reconheceram a
incapacidade laboral e (x) caso não se entenda pela concessão de aposentadoria por invalidez,
deve ser ser anulada a sentença para determinar a realização de nova perícia médica.

Contrarrazões do INSS (Evento 53).

DATA DE NASCIMENTO: 2/3/1964 (atualmente com 55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: balconista.

DOENÇA(S): cervicalgia (artrodese cervical, com submissão a cirurgia).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 27/12/2018, alegando que, por ser portador de
artrodese da coluna cervical, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a
atividade habitual de balconista. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
28/11/2018 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 8/4/2008 a 10/6/2008,
21/12/2013 a 6/3/2014 e 12/4/2014 a 28/11/2018 (Evento 37, OUT1).

Registre-se que, com a inicial, o autor não apresentou qualquer documento
posterior à cessação do último auxílio-doença recebido, em 28/11/2018. Os documentos
juntados aos autos (Evento 1, LAUDO14-LAUDO18 e Evento 31, p.9-11) são todos
contemporâneos ao período em que a parte autora recebeu o benefício por incapacidade,
sendo insuficientes para a comprovação do estado incapacidade à época do pedido de
restabelecimento ora em exame.

A perícia judicial (Evento 31), por sua vez, elaborada em 17/5/2019, por médico
especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
cervicalgia (artrodese cervical, com submissão a cirurgia), não estava incapacitado para o
trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor relatou que foi operado em 7/12/2013 por
apresentar dores no pescoço (cirurgia de hérnia inguinal bilateral), mantendo benefício até
2018, (ii) atualmente, apresenta queixa de dor no pescoço e redução dos movimentos,
relatando, ainda, que é hipertenso, (iii) ao exame físico, apresentou-se em bom estado geral,
com PA: 130/80 mmHg, peso: 83,5 kg e altura: 1,67 m, frequência cardíaca de 70 bpm, com
marcha livre e normal, com membros superiores e inferiores sem alterações, com cicatriz
cirúrgica linear à esquerda do pescoço, antiga, consolidada, sem comprometimento funcional,
por artrodese da coluna cervical, com ausência de espasmos e contraturas musculares
patológicas, com tônus e força muscular normais, com leve redução da flexão e rotação do
pescoço, sem comprometimento funcional, com reflexos tendinosos dos membros superiores
simétricos e normais, com coluna torácica e lombossacral sem contraturas ou espasmos
patológicos, (iv) é portador de cervicalgia, operado há 5 anos e 5 meses, (v) o quadro está
compensado, (vi) não há incapacidade laborativa, (vii) o autor informou fazer uso de
medicamentos para hipertensão arterial, mas não apresentou receituário médico com a
prescrição, com pressão arterial normal durante a avaliação pericial, (viii) é portador de
artrodese cervical, tendo sido submetido a cirurgia com fixadores ortopédicos metálicos em
6/12/2013, há 5 anos e 5 meses, com boa evolução, (ix) possui CNH AB, emitida em
12/12/2017, com validade até 4/12/2022, com primeira habilitação em 18/6/1998 e (x) a
intensidade das queixas não correspondem aos achados orgânicos do exame físico. 

Como se observa, a perícia judicial, embora tenha identificado histórico de
artrodese cervical, com submissão a procedimento cirúrgico em 2013 para colocação de
fixadores ortopédicos metálicos, concluiu que a parte autora apresenta aptidão para sua
atividade habitual de balconista, atualmente.

O perito constatou ainda que o autor apresentou boa evolução no pós-cirúrgico,
tendo apenas uma cicatriz linear à esquerda do pescoço, antiga e consolidada. Além disso,
identificou leve redução da flexão e rotação do pescoço, mas sem qualquer comprometimento
funcional.
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 A parte autora, por sua vez, não apresentou qualquer documento atualizado que
informe sobre seu estado de saúde após a cessação do benefício, que perdurou até
28/11/2018. A maior parte dos documentos foi elaborada no ano de 2014, sendo que o mais
recente deles foi datado em 23/2/2017 (Evento 1, LAUDO14, p.1), ou seja, cerca de um ano e
nove meses antes da DCB.

Quanto ao requerimento de nova perícia, destaca-se que não existem quaisquer
documentos recentes que possam comprovar a permanência da incapacidade após a cessação
do benefício. Portanto, não tendo sido apresentados laudos particulares capazes de infirmar as
conclusões periciais, não se observa a necessidade de se realizar uma nova avaliação.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável
do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Assim, deve ser mantida a sentença proferida por seus próprios fundamentos e
pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384351v12 e do código CRC 9d3f2c7b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000796-76.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROSILENE MARIA BARBOSA DA FONSECA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 54), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de fascite plantar, que a incapacita para suas atividades habituais como cozinheira,
(ii) a perícia médica concluiu que a doença seria apenas um entorse no tornozelo e que, por
isso, não haveria incapacidade para o trabalho, (iii) a perícia contraria os diversos laudos
acostados aos autos, (iv) houve pedido expresso de esclarecimento das conclusões periciais,
(v) o entorse no tornozelo foi apenas uma consequência da doença que efetivamente acomete
a autora, (vi) a perícia baseou suas conclusões no exame físico e em uma ultrassonografia,
(vii) a ultrassonografia aponta o diagnóstico de fascite plantar, (viii) isso demonstra a
incongruência do laudo pericial, que se valeu de um exame que indica fascite plantar e
esporão de calcâneo para subsidiar a conclusão de entorse no tornozelo, (ix) houve
cerceamento de defesa, uma vez que não foram prestados esclarecimentos a respeito das
conclusões periciais, (x) a sentença deve ser anulada para possibilitar uma nova avaliação ou,
subsidiariamente, a complementação dos quesitos pelo perito e (xi) o quadro de fascite
plantar não se trata de mera hipótese diagnóstica, mas sim de doença atestada por vários
laudos particulares, embora não tenha sido observada pelo perito.

Contrarrazões do INSS (Evento 58).

DATA DE NASCIMENTO: 1/5/1977 (atualmente com 42 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cozinheira.

DOENÇA(S): entorse de tornozelo, fascite plantar e esporão do calcâneo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 146



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 211/431

5000796-76.2019.4.02.5001 500000376894 .V16 JESX51415© JES10873

No caso, a autora ajuizou ação, em 18/1/2019, alegando que, por ser portadora
de fascite plantar, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
habitual de cozinheira. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 20/2/2018
(DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 6/11/2008 a 22/12/2008, de
5/9/2014 a 21/10/2014 e de 19/8/2017 a 20/2/2018 (Evento 46, OUT1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) ultrassonografia (Evento 54, LAUDO2, p.1), datada em 4/6/20** (imagem
cortada), atestando que seria portadora de fáscia plantar espessada e hipoecoica (fascite) e
esporão do calcâneo.

(ii) laudo (Evento 54, LAUDO2, p.2), datado em 17/6/2019, atestando dores no
pé direito, apresentando radiografia e ultrassonografia do pé direito evidenciando fascite
plantar e esporão calcâneo, sendo encaminhada à fisioterapia.

(iii) laudo (Evento 54, LAUDO2, p.3), datado em 17/6/2019, atestando que
seria portadora de dor intensa no calcâneo direito, com hipótese diagnóstica de fascite plantar
e esporão do calcâneo; ao exame físico, apresentou dor e encurtamento da fáscia plantar do pé
direito.

Registre-se que os demais documentos documentos apresentados (Evento 1,
EXMMED5) são contemporâneos ao período em que a autora recebeu o benefício por
incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação da permanência do estado
incapacitante à época do pedido de auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 34), por sua vez, elaborada em 24/4/2019, por médico
especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que o a autora, embora fosse portadora
de entorse de tornozelo, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixa de dor no pé direito, (ii) é
portadora de entorse de tornozelo, (iii) ao exame, não apresentou edema no tornozelo ou
sinais de derrame articular, sem crepitação ou limitação do arco de movimento do tornozelo,
sem sinais de processo inflamatório agudo, deambulando sem claudicação, com membro
inferior trófico e sem sinais de desuso, (iv) a avaliação foi baseada no exame físico e em
ultrassonografia do tornozelo, (v) possui condições para exercer a atividade habitual de
cozinheira, pois apresentou episódio pregresso de entorse, hoje sem alterações clínicas, (vi)
houve incapacidade a partir de ago/2017, com duração de até seis meses, (vii) a estimativa se
fundamenta na data do trauma e no tempo máximo para a recuperação funcional e (viii)
houve incapacidade temporária, hoje apta.

Como se observa, a perícia judicial constatou episódio pregresso de
incapacidade da parte autora, em virtude de entorse do tornozelo. O perito afirmou ainda que
a incapacidade pretérita teve início em ago/2017, perdurando por até seis meses. Nota-se que
o prazo estimado pelo expert coincide com o período de concessão administrativa de auxílio-
doença, recebido entre 19/8/2017 a 20/2/2018 (Evento 46, OUT1).
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A autora, em suas razões recursais, aduziu que a perícia foi contraditória, uma
vez que se baseou em exame de ultrassonografia que confirmava a existência de fascite
plantar e esporão do calcâneo, mas não avaliou as referidas moléstias, atestando apenas
quadro pretérito de incapacidade por entorse do tornozelo. 

Pela análise da documentação apresentada (Evento 54, LAUDO2), percebe-se
que, de fato, a parte autora é portadora de fasciíte plantar e esporão do calcâneo. No entanto,
os laudos particulares não informam que há incapacidade laborativa, mas apenas atestam a
existência das referidas moléstias no pé direito, registrando o relato de dor na região.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, estão
compreendidos entre ago/2017 e fev/2018, período em que a autora se encontrava em gozo do
benefício por incapacidade em razão de entorse no tornozelo, com necessidade, inclusive, de
imobilização do local afetado à época (Evento 1, EXMMED5, p.3).

Contudo, os laudos particulares posteriores à cessação do benefício não são
capazes de confirmar a permanência do estado incapacitante ou de infirmar as conclusões do
perito no sentido de haver aptidão para o trabalho habitual de cozinheira.

Quanto ao requerimento de nova perícia ou de esclarecimentos pelo perito,
reitera-se que a própria documentação particular não traz indícios da incapacidade, limitando-
se a fazer referência à existência de doença, sendo desnecessária, portanto, uma nova
avaliação.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376894v16 e do código CRC e700bb1b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001284-28.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JACI TEIXEIRA TEMOTEO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença à parte autora, desde a cessação indevida, com a determinação de que somente
poderá ser cessado após a constatação da plena capacidade por perícia realizada
independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação. 

Em suas razões recursais (Evento 34), alega, em síntese, que deve haver fixação
de DCB, seja considerando o prazo de recuperação estimado pelo perito ou o prazo de 120
dias previsto na legislação previdenciária, conforme o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991.

Contrarrazões (Evento 35).

VOTO

Quanto à fixação da DCB, nota-se que a perícia judicial, realizada em
30/5/2019, constatou a existência de incapacidade desde 30/3/2016, em razão de diabetes,
hipertensão, doença aterosclerótica do coração e hipercolesterolemia. A incapacidade
verificada, no entanto, possui natureza apenas temporária, com um tempo mínimo de 8
meses para a recuperação da capacidade laborativa.

A sentença recorrida deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DIB desde
a cessação, com a determinação de que somente poderá ser cessado após a constatação da
plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou
conclusão do procedimento de reabilitação. 

Não obstante, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:
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Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 8 meses para a recuperação da plena
capacidade laborativa e, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a estimativa pericial,
em princípio, deve-se limitar a concessão do benefício em 8 meses a contar da data da perícia
judicial em 30/5/2019.

Ressalve-se, porém, que, se, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão,
a data de recuperação estimada no laudo pericial já estiver superada, a fim de resguardar o
direito do autor de requerer a prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o
entendimento consolidado no Enunciado n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados
Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo
se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser
estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado
realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fixar a DCB no em 8 meses a partir da perícia judicial em 30/5/2019. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000342407v6 e do código CRC 23b0024a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5001892-26.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCIA MEDEIROS ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a concessão de auxílio-doença.

Em suas razões recursais (Evento 31), o INSS alega, em síntese, que (i) foi
concedido o benefício à parte autora sem a devida fixação da data de cessação do benefício,
(ii) a lei prevê a  a cessação do auxílio-doença em 120 dias, caso não haja requerimento de
prorrogação pelo segurado, conforme o sistema da "alta programada" ou "data certa", (iii) não
há obrigação do INSS realizar outra perícia administrativa antes da cessação do benefício, eis
que o ônus de requerer a sua prorrogação é exclusivo do segurado, (iv) se o pedido de
prorrogação for feito tempestivamente, o auxílio-doença só poderá ser cessado mediante
perícia que constate a cessação da incapacidade ou em razão da finalização do processo de
reabilitação, (v) o estabelecimento da obrigação do segurado de realizar o pedido de
prorrogação em nada fere a dignidade humana.

Contrarrazões do Evento 36.

 

DATA DE NASCIMENTO: 03/09/1972 (atualmente com 47 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cozinheira.

DOENÇAS: transtorno misto ansioso e depressivo e compressões das raízes e
dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 08/05/2019 alegando que estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar sua atividade laborativa habitual, tendo requerido a
concessão de benefício por incapacidade.
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A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, elaborada em 17/07/2019, concluiu
que a autora padece de transtorno misto ansioso e depressivo, bem como de
compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais,
moléstias que a incapacitam total e temporariamente para o trabalho habitual desde
06/09/2017 (DII), sendo necessário ao menos 1 ano para tratamento e recuperação de sua
capacidade laborativa.

À análise. Com efeito, note-se que não há nos autos elementos hábeis a infirmar
as informações prestadas pelo perito, que respondeu aos quesitos formulados de forma clara,
precisa e coerente.

A sentença recorrida deferiu a concessão do benefício previdenciário de auxílio-
doença à parte autora (NB 6204568632), desde o requerimento em 06/12/2017, com DIP na
data de sua prolação, e determinando que a referida benesse somente pode ser cessada
após“constatação de sua plena capacidade laborativa em perícia realizada em sede
administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano contado da data da
perícia médica, realizada em 17/07/2019, ou até a conclusão de programa de reabilitação”.

Contudo, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina, in
terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou a seguinte
tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, a expert estimou prazo de, no mínimo, 1 (um) ano para tratamento e
recuperação da capacidade laborativa da parte autora. Dito isso, ante o imperativo legal de
fixação de DCB e a estimativa pericial, fixa-se a data de cessação do benefício em 1
(um) ano a contar da perícia, ou seja, em 17/07/2020, ficando a critério da parte autora
requerer administrativamente a prorrogação do benefício concedido, caso assim deseje,
conforme disposto na Lei de Benefícios.
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Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fixar DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, em 1 (um) ano a contar da
data da perícia judicial realizada em 17/07/2019, devendo a parte autora requerer sua
prorrogação administrativamente conforme disposto na Lei de Benefícios. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000395192v8 e do código CRC 50eae0c0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5002297-62.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDELICE FERRARE NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em 15/04/2019 e com DIP na
presente, "devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação". 

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que deve haver fixação de DCB,
seja considerando o prazo de recuperação estimado pelo perito ou o prazo de 120 dias
previsto na legislação previdenciária, conforme o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991.

Contrarrazões de Evento 37.

VOTO

Quanto à fixação da DCB, nota-se que a perícia judicial, data em 10/7/2019, 
constatou a existência de incapacidade desde 2014, em razão de glaucoma e depressão. A
incapacidade verificada, no entanto, possui natureza apenas temporária, porém o perito não
soube informar o tempo para a recuperação da capacidade laborativa.

A sentença recorrida deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DIB em
15/04/2019 e DIP na data de sua prolação, "devendo ser mantido até a constatação da plena
capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou
conclusão do procedimento de reabilitação".

Não obstante, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:
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Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, o expert não estimou prazo para a recuperação da plena capacidade
laborativa, porém, ante o imperativo legal de fixação de DCB, deve-se limitar a concessão do
benefício de acordo com o disposto na lei.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe provimento para
fixar a DCB de acordo com o § 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991, em 45 dias, contando-se o
prazo a partir deste julgado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000342454v4 e do código CRC a18ec1f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5002350-43.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDEMAR GARCIA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença (Evento 23) que
julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez. Em suas razões recursais (Evento 31), a autarquia requer, em síntese, que seja
fixada a DCB do auxílio-doença concedido, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91 ou
que seja facultado ao INSS, a possibilidade de aplicação do § 9º, do mesmo dispositivo.

Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 02/01/1974 (45 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pedreiro.

DOENÇAS: sequela de fratura de tornozelo, evoluindo com artrose.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 28/05/2019 alegando que estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual, tendo requerido a
concessão de benefício por incapacidade.

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 05/07/2019, concluiu
que o autor padece de sequela de fratura de tornozelo, evoluindo com artrose, moléstias
que o incapacitam total e temporariamente para o trabalho habitual.

Ainda, afirmou a jusperita, a impossibilidade de se estimar o tempo para
tratamento e recuperação da capacidade laborativa da parte autora, uma vez que depende da
realização de cirurgia.

Em suas conclusões, deixou assente a perita:
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O autor é portador de sequela de fratura no tornozelo esquerdo – artrose -, apresentando
episódios de agudização, cursando com dor, edema e limitação dos movimentos do tornozelo.
No momento apresenta Incapacidade total temporária, estando inapto para a função de
pedreiro, devido a impossibilidade de agachar-se, de flexionar o tornozelo. Há recursos
terapêuticos capazes de melhorar o estado clínico do mesmo: no caso a cirurgia, porem
depende do SUS para realizá-la. No presente caso o autor deverá ser submetido a nova
avaliação médica, analisando sua capacidade laboral após a realização da cirurgia. (gn)

À análise. Com efeito, note-se que não há nos autos elementos hábeis a infirmar
as informações prestadas pela perita, que respondeu aos quesitos formulados de forma clara,
precisa e coerente.

A sentença recorrida deferiu o benefício previdenciário de auxílio-doença à
parte autora desde 05/07/2019 (DIB), determinando que a referida benesse somente pode ser
cessada “após a constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente
de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação”.

Contudo, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina, in
terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou a seguinte
tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Assim, ante o imperativo legal de fixação de DCB e diante das conclusões
periciais, fixa-se a data de cessação do benefício em 1 (um) ano a contar da perícia, ou
seja, em 05/07/2020, por entender ser o tempo mínimo necessário para o agendamento e
realização da cirurgia, e a consequente recuperação da capacidade laborativa da parte
autora, ficando a critério da parte autora requerer administrativamente a prorrogação
do benefício concedido, caso assim deseje, conforme disposto na Lei de Benefícios.
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Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe provimento para
fixar DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, em 1 (um) ano a contar da data da
perícia judicial realizada em 05/07/2019, devendo a parte autora requerer sua prorrogação
administrativamente conforme disposto na Lei de Benefícios. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000405128v4 e do código CRC f266621d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5001434-09.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HEBERSON BELONE DE ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 21) que
julgou procedente o pedido autoral condenando o INSS a restabelecer o benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6119596325), desde a cessação indevida,
devendo ser mantido, independentemente de requerimento de prorrogação, até a constatação
de sua plena capacidade laborativa em perícia realizada em sede administrativa após o
transcurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses contados da data da perícia médica, realizada
em 05/06/2019, ou até a conclusão de programa de reabilitação.

Em suas razões recursais (Evento 28), o INSS alega, em síntese, (i) que ao
deixar de fixar a DCB, a sentença descaracterizou o benefício auxílio-doença, uma vez que se
trata de benefício de caráter temporário, sendo que a regra legal (padrão normativo) que fixa
um prazo inicial de duração do benefício – passível de prorrogação por requerimento do
segurado – não acarreta ofensa a qualquer padrão normativo de estatura constitucional; (ii)
que transparece a importância das regras positivadas nos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91,
para a proteção e a subsistência do sistema de previdência social, na medida em que destacam
a necessidade de se fixar um prazo inicial de duração do auxílio-doença; (iii) que uma vez
requerida a prorrogação do auxílio-doença concedido judicialmente, independentemente se
pelo prazo fixado pelo juízo ou pelos 120 dias previstos no §9º do art. 60 da Lei 8.213/91, o
benefício não será cessado enquanto não for realizada a perícia médica, que definirá o direito
à prorrogação do auxílio-doença; e (iv) que seja modificada a sentença para o fim de fixar a
DCB conforme o prazo estimado pelo Perito Judicial para a recuperação do autor ou, na
hipótese de ser entendido que não há prazo estimado, a fixação da DCB no prazo de 120 dias,
conforme disposição expressa dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91.

Contrarrazões da parte autora (Evento 33).

DATA DE NASCIMENTO: 16/07/1976 (atualmente com 43 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: motorista de caminhão.

DOENÇA(S): mieloma múltiplo e coxartrose primária bilateral.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 09/04/2019 alegando que, por ser portador de
mieloma múltiplo e neoplasia maligna grave sem cura definitiva, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 07/03/2019.

A perícia judicial (Evento 13), elaborada em 05/06/2019, concluiu que
o autor padece de mieloma múltiplo e coxartrose primária bilateral, moléstias que
o incapacitam total e temporariamente para o trabalho habitual desde 13/05/2011 (DII), sendo
necessário ao menos 12 meses para tratamento e recuperação de sua capacidade laborativa.

À análise. Com efeito, note-se que não há nos autos elementos hábeis a infirmar
as informações prestadas pelo perito, que respondeu aos quesitos formulados de forma clara,
precisa e coerente.

A sentença recorrida deferiu o restabelecimento do benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora (NB 6119596325), desde a cessação indevida com DIP na data
de sua prolação, e determinando que a benesse seja mantida "independentemente de
requerimento de prorrogação, até a constatação de sua plena capacidade laborativa em
perícia realizada em sede administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 12 (doze)
meses contados da data da perícia médica, realizada em 05/06/2019, ou até a conclusão de
programa de reabilitação".

Contudo, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina, in
terminis, que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou a seguinte
tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)
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Ora, a expert estimou prazo de, no mínimo, 12 (doze) meses para tratamento e
recuperação da capacidade laborativa da parte autora. Dito isso, ante o imperativo legal de
fixação de DCB e a estimativa pericial, fixa-se a data de cessação do benefício em
12 (doze) meses a contar da perícia, ou seja, em 05/06/2020, ficando a critério da parte
autora requerer administrativamente a prorrogação do benefício concedido, caso assim
deseje, conforme disposto na Lei de Benefícios.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe provimento para
fixar DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, em 12 (doze) meses a contar da
data da perícia judicial realizada em 05/06/2019, ou seja, em 05/06/2020, devendo a parte
autora requerer sua prorrogação administrativamente conforme disposto na Lei de
Benefícios. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377144v10 e do código CRC 936880c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002603-31.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE RAIMUNDO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 22) que
julgou procedente o pedido autoral determinando a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez desde 04/04/2019.

Em suas razões recursais (Evento 30), o INSS alega, em síntese, que a perícia
médica previdenciária fixou a DII em 01/01/2005, razão pela qual o benefício foi indeferido
por perda da qualidade de segurado.

Contrarrazões da parte autora (Evento 36).

DATA DE NASCIMENTO: 10/06/1953 (atualmente com 66 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: autônomo (serviços gerais)

DOENÇA(S): insuficiência renal crônica.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 12/06/2019 alegando que, por ser portador de
insuficiência renal crônica, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar sua
atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
04/04/2019.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico emitido em 14/05/2019 informando que o autor apresenta
insuficiência renal crônica de diagnóstico laboratorial desde agosto de 2018, tendo iniciado
programa de hemodiálise (Evento 1, LAUDO7); e
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(ii) Laudo médico de 01/03/2019 atestando que o autor é portador de
insuficiência renal crônica, encontrando-se internado desde 22/02/2019 com Uremia e
iniciando tratamento dialítico três sessões por semana;

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 07/08/2019, por
médico especialista em Cirurgia Geral, concluiu que o autor padece de insuficiência renal
crônica, moléstia que o incapacita total e definitivamente para o trabalho desde fevereiro de
2019 (DII).

Pois bem. A controvérsia limita-se ao termo inicial da incapacidade laborativa
da parte autora.

Diante do acervo probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a pretensão
autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.

Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

No tocante ao requisito da incapacidade, submetida a controvérsia ao perito judicial ,
o expert constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico, que a parte autora é
portadora insuficiência renal crônica, estando incapaz de forma total e temporária desde
02/2019.

A impugnação do INSS não merece acolhimento, porquanto considerada a DII administrativa
em 2005, o autor promoveu recolhimentos durante mais de 10 anos, o que afasta, por si só, o
indício de fraude. 

Vale lembrar que o autor somente requereu o benefício 13 anos após o suposto início da
incapacidade e 10 anos após o retorno das contribuições.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

A análise do CNIS revela que o autor promoveu diversos recolhimentos entre 2009 e 2019, o
que permite reconhecer o preenchimento dos requisitos.

Do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB em
04/04/2019 e DIP na presente data.
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[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la.

Ainda que em 2005 o autor tenha sofrido AVC, o conjunto probatório dos autos,
em especial os recolhimentos enquanto CONTRIBUINTE INDIVIDUAL no período
compreendido entre 03/2009 a 04/2019, sinalizam que o autor, após o acometimento daquela
moléstia, recuperou a capacidade laborativa, não merecendo acolhimento a tese aventada pela
parte ré que ele se encontrava inapto ao trabalho desde 2005.

Ademais, o perito do Juízo foi categórico ao afirmar que a incapacidade
laborativa do autor foi decorrente de ele estar acometido de Insuficiência Renal Crônica,
moléstia essa diagnosticada somente em agosto de 2018, e não o AVC anteriormente sofrido.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384260v11 e do código CRC e418bd08.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5002056-91.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JANAINA MEIRELES ROSEMBERG LIMA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001)
(AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 35) que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral determinando o restabelecimento do auxílio-
doença NB 31/615.627.228-7 desde a cessação, em 16/01/2019, mantendo o pagamento do
benefício pelo menos até 23/04/2020

Em suas razões recursais (Evento 41), o INSS alega, em síntese, que a decisão
judicial, ao fixar a DCB do benefício após 01 ano, encontra-se em descompasso com o laudo
judicial e a lei previdenciária.

Contrarrazões da parte autora (Evento 46).

DATA DE NASCIMENTO: 14/04/1981 (atualmente com 38 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: professora.

DOENÇA(S): transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 04/02/2019 alegando que, por ser portadora
de doença mental grave, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar sua
atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
16/01/2019. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 30/08/2016 a 16/01/2019
(Evento 1, CNIS2).

Com a inicial, a autora apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos:
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(i) Laudo médico emitido em 30/01/2019 informando que a autora apresenta
variações abruptas de humor, apatia, embotamento afetivo, atenção e concentração diminuída,
ideação de auto extermínio com seis tentativas de suicídio. Ainda, atesta que ela é portadora
de doença mental grave incapacitante e não apresenta condições de trabalho em definitivo; e

(ii) Laudo datado em 01/02/2019 declarando que a autora faz tratamento
psiquiátrico com uso de psicofármacos e recebe atenção psicossocial. Faz acompanhamento
psicológico. Apresenta quadro depressivo resistente com perda na esfera volitiva e
pragmatismo com consequente redução de autonomia. Com uso regular de medicação
apresenta melhora de sintomas mais graves e ansiedade, mas mantém insegurança para
retomar trabalho. Fez tentativas de retorno ao trabalho na educação mas o nível de ansiedade
e insegurança, mesmo com formação na área, impediram o desempenho de suas funções.

Ainda, trouxe aos autos demais laudos e atestados médicos emitidos em 2018 e
em anos anteriores. 

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 23/04/2019, por
médica especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora padece de transtorno esquizoafetivo
do tipo depressivo, patologia que a incapacita para o trabalho desde 2016 (DII).

Na ocasião a perita foi categórica ao afirmar que se trata de incapacidade de
duração indefinida. Ainda, deixou assente que:

Não é possível estimar o tempo de tratamento. Baseando-se no quadro clínico atual é
fundamental a internação psiquiátrica em clínica específica, para que haja possibilidade de
recuperação, tendo em vista que a paciente encontra-se em acompanhamento ambulatorial há
mais de 3 anos sem resposta satisfatória.

Diante do acervo probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a pretensão
autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença desde
16/1/2019 com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/615.627.228-7 no período de  30/8/2016 a
16/1/2019 (evento 4, OUT1).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou  transtorno
esquizoafetivo do tipo depressivo (quesito 2, evento 16). Afirmou que a autora não possui
aptidão para exercer a atividade habitual de administradora e professora de matemática
(quesitos 5-6).  Concluiu que há incapacidade de duração indefinida (quesito 12).

O INSS não apresentou impugnação ao laudo pericial (evento 31).

A autora impugnou a conclusão do laudo pericial (evento 33). Alegou que:
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O fato de o INSS ter concedido o benefício desde 2016 e a perícia judicial ter confirmado a
persistência da incapacidade para o trabalho não significa a inviabilidade de recuperação
para o trabalho. O auxílio-doença é benefício precário, que só se mantém enquanto
comprovada a persistência da incapacidade para o trabalho. 

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, a autora tem direito ao auxílio-
doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho.

A perita examinou a autora em 23/4/2019 (evento 8) e estimou o início da incapacidade para o
trabalho em 2016 (quesito 10). Na data da cessação do benefício, em 16/1/2019, a autora
estava incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/615.627.228-7 desde a
cessação, em 16/1/2019.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.  
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A perita avaliou que a incapacidade é de duração indefinida, mas considerou possível superá-
la se a autora for submetida a internação em clínica específica.  Para que a autora tenha
tempo de tentar o tratamento sugerido pela perita, arbitro a DCB em um ano, a partir do
exame pericial.

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho
na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação, requerer a
prorrogação do benefício por telefone (Central 135), ou na Agência da Previdência Social
mantenedora ou pela Internet
(https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb). Se a parte autora não
apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício nos 15 dias que antecederem a
DCB, o INSS poderá cessar o benefício.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer
o auxílio-doença NB 31/615.627.228-7 desde a cessação, em 16/1/2019, mantendo o
pagamento do benefício pelo menos até 23/4/2020.

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o autor não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384733v7 e do código CRC cf0b341e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5014968-57.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEOLINDO JASTROW (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 38, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) sofre de esofagite de refluxo grave e pangastrite enantematosa, (ii)  o perito jamais poderia
ter afirmado que não está incapacitado para exercer suas atividades laborais, uma vez que se
trata de um trabalhador rural, cuja atividade exige grande esforço físico, (iii) poderia até se
dizer que está apto a exercer outra atividade que não exija esforço físico, entretanto, não
possui qualquer qualificação profissional, já que não cursou nem mesmo o ensino
fundamental e reside na zona rural do município de Santa Maria de Jetibá, onde não há
qualquer oferta de emprego, (iv) está totalmente incapacitado para exercer qualquer atividade
rural, (v) a perícia foi realizada de forma superficial, havendo necessidade de realização de
nova perícia, com médico do trabalho (vi) a sentença foi contrária a todas as provas materiais
e testemunhais constantes nos autos, (vii) o  seu estado físico de hoje é bem mais grave do
que na época em requereu o benefício, pois as sequelas da doença o impedem de trabalhar e
(viii) obrigá-lo a exercer a atividade rural é violar o princípio da dignidade da pessoa
humana.  

Contrarrazões do INSS (Evento 42, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 12/3/1970 (atualmente com 49 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: trabalhador rural (conforme a inicial).

DOENÇA: esofagite de refluxo grave, perda progressiva de força muscular generalizada,
pangastrite enantematosa moderada, dores estomacais fortes, emagrecimento e outras
patologias (conforme a inicial). 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 21/5/2018, alegando que, por ser portador de
ESOFAGITE DE REFLUXO GRAVE, PERDA PROGRESSIVA DE FORÇA MUSCULAR
GENERALIZADA, PANGASTRITE ENANTEMATOSA MODERADA, DORES
ESTOMACAIS FORTES, EMAGRECIMENTO E  OUTRAS DOENÇAS, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de trabalhador rural. Requer
a concessão do benefício por incapacidade desde 1/2/2018. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de  20/11/2007 a 31/1/2008, 5/2/2012  a 30/5/2012 e 26/9/2012 a
26/11/2012 (Evento 14, OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) laudo médico,  subscrito em 5/1/2018 por especialista em cirurgia e
endoscopia, atestando que foi operado há 8 anos em razão de volvo com obstrução intestinal,
apresenta cicatrizes abdominais e quadro  persistente de dor, mantém-se debilitado com
dificuldades na dinâmica digestiva, não tem condições físicas para as suas atividades
profissionais (muitas informações ilegíveis em razão da caligrafia do profissional);

(ii) documento médico, subscrito em 5/2/2018 por enfermeira, informando que
o autor necessita de suporte médico com urgência, está bem disposto, lúcido, interativo, mas
deambula com dificuldades, perda progressiva de força muscular generalizada há cerca de 3
anos, gerando incapacidade para trabalhar, dificuldades para levantar o copo e o garfo,
emagrecimento nos últimos anos, fortes dores no estômago, após as refeições, deixando de se
alimentar às vezes, realizou cirurgia de retirada de vesícula, realizou endoscopia digestiva em
25/3/2015, por conta de pangastrite escantematosa moderada, porém o tratamento não
resolveu a dor e tem resistência em utilizar medicamentos, mesmo diante de dores estomacais
fortes.

A perícia judicial (Evento 35, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 28/6/2019,
por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador
de dor abdominal, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) não é possível com os exames e laudos apresentados
definir a existência de doença e/ou lesão no autor, (ii) os sintomas detectados foram abdome
globoso, cicatriz abdominal extensa em região abdominal, lentificação e dificuldade leve de
mobilidade, (iii) baseou sua avaliação no exame físico realizado, (iv) a pessoa examinada
possui aptidão física e mental para exercer sua atividade habitual, pois, apesar de no momento
apresentar exame físico que aparenta ter alguma alteração neurológica motora, não apresenta
absolutamente nada que pudesse indicar patologia nesse sentido, e (v) não é possível
comprovar que houve incapacidade no passado.  

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes. Após a juntada
do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora, embora intimada, quedou-se inerte. 

Quanto ao requerimento de nova perícia, cumpre registrar que a questão restou
preclusa, uma vez que, após a apresentação do laudo pericial, o autor não se manifestou,
deixando de impugnar o parecer do perito.
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Vale lembrar que o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial. 

Não obstante o fato de o documento médico, datado em 5/1/2018, sinalizar que
o autor, à época, estaria com quadro de dor e dificuldades de digestão, sem condições físicas
para realizar as atividades laborais, o laudo administrativo, elaborado em 1/2/2018 (Evento
14), demonstra que ele se apresentou "em bom estado geral, postura ativa, marcha lenta,
abdome flácido e doloroso em epigástrio, sem visceromegalias, com cicatrizes cirúrgicas
abdominais antigas, sem sinais de flogose local".  

Como se observa, o quadro clínico do autor não revela a existência de
incapacidade total e, pelo menos, temporária para a atividade habitual. O autor não se
desincumbiu de apresentar elementos suficientes para demonstrar a patologia de que está
acometido e as restrições funcionais decorrentes dessa eventual doença. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. 
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000359117v25 e do código CRC 5ab0c73b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000786-60.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VANDER LUCIO CASSIANO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 34, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) é portador de espondilose lombar e abaulamento discal na coluna lombar, (ii) executa
serviços pesados, o que faz com que ocorra sobrecarga na coluna, além de movimentos
altamente comprometedores, razão pela qual não está apto para tal atividade, (iii) não
possui boas condições de saúde, com idade avançada e baixo grau de escolaridade, em meio a
um mercado de trabalho com cada vez mais exigências, e (iv) o laudo pericial está
contraditório, pois a perita não foi clara e se contradiz a todo momento ao responder os
quesitos. 

Contrarrazões do INSS ( Evento 39, CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 6/10/1969 (atualmente com 50 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavrador, conforme a perícia judicial.

DOENÇA(S): espondilose e abaulamento discal na coluna lombar, conforme a perícia
judicial.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 23/8/2018, alegando que, por ser portador de
PATOLOGIA DEGENERATIVA EM COLUNA CERVICAL LOMBAR, COM DIVERSAS
ALTERAÇÕES E DESIDRATAÇÃO DOS DISCOS
INTERVERTEBRAIS/ABAULAMENTOS NA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, estaria
total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de lavrador. Requer a
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concessão do benefício por incapacidade desde 7/12/2017. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 28/1/2010 a 15/3/2010,  23/3/2012 a 13/7/2012 e 16/4/2015 a 18/7/2016
(Evento 26, OUT1).

Com a inicial, o autor presentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i)  exame médico (raio-x da coluna cervical e lombar), datado em 22/8/2017,
informando que, na radiografia digital da coluna cervical, constatou-se preservação da
lordose cervical fisiológica, altura, morfologia e densidade normal dos corpos vertebrais,
redução dos espaços intervertebrais entre C5-C6 e C6-C7, ausência de costelas cervicais,
osteófitos anteriores em C5, C6 e C7, ao passo que, na radiografia digital da coluna
lombossacra, aferiu-se lordose lombar fisiológica preservada, redução dos espaços
intervertebrais entre L4-L5 e L5-S1, pedículos e apófises articulares íntegras, ausência de
sinais de espondilolise e espondilolistese, degeneração discal entre L4-L5 e L5-S1 e
osteófitos marginais em L4, L5 e S1;

(ii) laudo médico, datado em 7/12/2017, informando dor crônica em coluna
cervical e lombar e, ao exame físico, verificou-se, na coluna cervical, dor à palpação,
mobilidade, redução de arco de movimentos, redução de força muscular em membros
superiores, na coluna lombar, por sua vez, consta dor de forte intensidade à palpação e
mobilidade, dor irradiada para membros inferiores, contratura muscular, com redução de arco
de movimentos, redução de força muscular, sensibilidade e reflexos em membro inferior
esquerdo, Lasègue positivo e raio-x da coluna cervical, asseverando espondilodiscoartrose
C4-C5, C5-C6, raio-x da coluna lombar constatando espondilodiscoartrose L4-L5  e L5-S1,
sem condições para o exercício das suas atividades laborativas, sendo necessário o
seu  afastamento;

(iii) exame médico (ressonância magnética da coluna cervical), datado em
11/12/2017, informando retificação da curvatura cervical fisiológica, espondiloartrose
cervical, mais evidente em C3-C4, C5-C6  e C6-C7, complexo em disco-osteófítico em C3-
C4, complexo disco-osteofítico em C5-C6 e  complexo disco-osteofítico C6-C7;

(iv)  exame médico (ressonância magnética da coluna lombar), datado em
11/12/2017, informando edema ligamentar interespinhoso em L3-L4, sugerindo sobrecarga
mecânica, espondiloartrose lombar, mais evidente em L4-L5 e L5-S1e abaulamento discal
difuso;

(v) laudo médico, datado em 4/1/2018, informando dor crônica em coluna
cervical e lombar e, ao exame físico, verificou-se na coluna cervical, dor à palpação,
mobilidade, redução de arco de movimentos, redução de força muscular em membros
superiores, na coluna lombar, dor de forte intensidade à palpação e mobilidade, dor irradiada
para membros inferiores, contratura muscular, com redução de arco de movimentos, redução
de força muscular, sensibilidade e reflexos em membro inferior esquerdo, Lasègue positivo,e
raio-x da coluna cervical, asseverando espondilodiscoartrose C4-C5, C5-C6, raio-x da coluna
lombar constatando espondilodiscoartrose L4-L5  e L5-S1, ressonância magnética da coluna
cervical apurando espondilodiscoartrose cervical, abaulamento discal em C3-C4, C5-C6 e
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C6-C7, ressonância magnética da coluna lombar demonstrando espondilodiscoartrose,
abaulamento discal L4-L5 com moderada estenose foraminal, abaulamento discal em L5-S1,
sem condições para  realizar  suas atividades laborativas, sendo necessário o seu afastamento;

(vi) laudo médico, datado em 14/5/2018, nformando dor crônica em coluna
cervical e lombar e, ao exame físico, na coluna cervical, dor à palpação, mobilidade, redução
de arco de movimentos, redução de força muscular em membros superiores, na coluna
lombar, dor de forte intensidade à palpação e mobilidade, dor irradiada para membros
inferiores, contratura muscular, com redução de arco de movimentos, redução de força
muscular, sensibilidade e reflexos em membro inferior esquerdo, Lasègue positivo e raio-x da
coluna cervical, asseverando espondilodiscoartrose C4-C5, C5-C6, raio-x da coluna lombar
constatando espondilodiscoartrose L4-L5  e L5-S1, ressonância magnética da coluna cervical,
apurando espondilodiscoartrose cervical, abaulamento discal em C3-C4, C5-C6 e C6-C7,
ressonância magnética da coluna lombar demonstrando espondilodiscoartrose, abaulamento
discal L4-L5 com moderada estenose foraminal, abaulamento discal em L5-S1, sem
condições para  realizar  suas atividades laborativas, sendo necessário o seu afastamento;

(vii) laudo médico, datado em 14/5/2018, informando abaulamento discal em
coluna cervical e abaulamento discal  em coluna lombar, sendo-lhe solicitado 10 sessões de
fisioterapia, a fim de analgesia e alongamento da coluna lombar e da coluna cervical.

A perícia judicial (Evento 14, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
30/11/2018, concluiu que o autor, embora fosse portador de espondilose e abaulamento discal
na coluna lombar, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) ao exame físico, o autor apresentou-se em bom estado
geral, lúcido, orientado no tempo e espaço, sistema osteoarticular sem sinais de artrite,
ausência de crepitações, membros superiores e inferiores com mobilidade preservada, sem
edemas, força preservada, reflexos tendinosos normorreativos e simétricos, sensibilidade tátil
preservada, mobilidade da coluna vertebral preservada, teste de Lasègue negativo, marcha do
tipo antálgica, deambulando sem auxílio, (ii) o autor queixa-se de dor na coluna, (iii) a causa
provável da artrose ou espondilose é a idade, ao passo que a causa principal do abaulamento
discal é o envelhecimento, (iv) as doenças não decorrem do trabalho exercido, (v) as doenças
não decorrem de acidente de trabalho, (vi) não há comprovação de incapacidade para o
exercício do seu último trabalho e/ou atividade habitual, (vii) pelo relato do autor, a
incapacidade iniciou-se há 3 anos, (viii) não necessita da assistência permanente de terceiros,
(ix) foram considerados a anamnese, o exame clínico/físico (avaliação de mobilidade, força,
reflexos e do sistema osteoarticular, cutâneo, cardiovascular) e a avaliação dos laudos dos
exames e atestados médicos, (x) deverá realizar tratamento por toda vida, para manter a
estabilização e evitar progressão da patologia, e  (xi) o tratamento deverá ser realizado de
forma contínua, a fim de manter a estabilização e evitar progressão da patologia.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 22, PET1) aduzindo que o perito teria sido omisso e
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contraditório sobre diversas questões, mas a perícia não foi omissa e nem contraditória  a
respeito de nenhum questionamento. Na oportunidade, o autor requereu a realização de nova
perícia com médico especialista em ortopedia/traumatologia. 

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito.

No caso, as enfermidades das quais o autor é portador, em regra, são passíveis
de avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, o perito designado demonstrou
conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade
laborativa da parte autora.

Quanto aos documentos médicos apresentados na inicial, embora  alguns
sinalizem a existência de alterações na coluna cervical e lombar e incapacidade laborativa em
razão de dor e redução de força muscular, não são eles bastantes para afastar as conclusões do
perito judicial, que, em regra, é imparcial, mesmo porque o perito realizou exame criterioso,
não apontando nenhuma restrição funcional importante atualmente ou em momento
pretérito.  

Como bem destacou a perícia, as alterações ortopédicas observadas 
(espondilose e abaulamento discal na coluna lombar) ocorrem em razão da idade e do
envelhecimento, sendo passíveis de tratamento e de controle..

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o provimento do recurso. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 155



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 240/431

5000786-60.2018.4.02.5003 500000406681 .V32 JESX51447© JES10515

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000406681v32 e do código CRC 9720ed55.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000744-08.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WILSON LIMA DE FREITAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que determinou o
restabelecimento de auxílio-doença desde 5/4/2018 e a promoção, em favor da parte autora,
do programa de reabilitação profissional.

Em suas razões recursais (Evento 60), alega, em síntese, que (i) a imposição de
obrigação de reabilitar o autor para a cessação futura do benefício afrontaria a atual legislação
e o recente entendimento da TNU, e (ii) deve haver fixação de DCB, seja considerando o
prazo de recuperação estimado pelo perito ou o prazo de 120 dias previsto na legislação
previdenciária, conforme o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991.

Contrarrazões de Evento 66. 

VOTO

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 
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Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença
desde a data da cessação do benefício, com o seu encaminhamento ao processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, devendo o
benefício ser mantido, pelo menos, durante o período em que ela estiver participando
do processo de reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico,
ou em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Quanto à fixação da DCB, nota-se que a perícia judicial constatou a existência
de incapacidade total (para a atividade habitual) e permanente. A incapacidade verificada,
como se observa, não possui natureza temporária, podendo a parte autora ser reabilitada para
uma nova atividade profissional. 

Não obstante o fato de o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determinar, in terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício", tal dispositivo não se aplica à situação dos autos, pois se trata de incapacidade
total e permanente para a atividade habitual. 

Porém, nos termos do § 9°,  "na ausência de fixação do prazo de que trata o §
8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de
concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua
prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta
Lei". Assim, em caso de nova avaliação do estado incapacitante da parte autora durante o
período de reabilitação profissional, o benefício deverá ser pago, pelo menos, durante o prazo
de 120 dias supracitado. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento  de auxílio-doença desde a sua cessação, que deverá ser
mantido, pelo menos, durante o período em que a parte autora estiver participando
do processo de reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico,
ou em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, sendo que, em
qualquer das situações acima, o benefício deverá ser mantido ainda de acordo com o prazo do
§ 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contado, inclusive, a partir deste julgado. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362375v8 e do código CRC cc950936.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000744-02.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RENATO PROFETA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a restabelecer o benefício previdenciário
de auxílio-doença à parte-autora, desde a data da cessação, o qual deverá ser mantido até que
efetivada a sua reabilitação profissional,

Em suas razões recursais, alega, em síntese,  que a TNU, através do PEDILEF
0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (Tema 177) no sentido de que não é possível o
Poder Judiciário  determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o início
do processo, através da perícia de elegibilidade. Afirma também que a decisão
recorrida inverte a sistemática implantada pela Lei 13.457/2017, oriunda da conversão da
Medida Provisória nº 767/2017, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de DCB e atribui
ao segurado a iniciativa de solicitar a prorrogação do benefício com data prevista de cessação.

Sem contrarrazões.

VOTO

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação profissional)
possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores, como
possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene a
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reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo.

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-
doença desde a data da cessação do benefício, com o seu encaminhamento ao processo de
reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, devendo o
benefício ser mantido, pelo menos, durante o período em que ela estiver participando do
processo de reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico, ou
em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar o encaminhamento da parte autora ao processo de reabilitação profissional para
atividade compatível com o seu estado clínico, devendo o benefício ser mantido, pelo menos,
durante o período em que ela estiver participando do processo de reabilitação profissional
para atividade compatível com o seu estado clínico, ou em caso de modificação das
circunstâncias fáticas após a sentença. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000382426v7 e do código CRC 810f4206.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5003845-28.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGEVALDO SOUZA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a autarquia a pagar  auxílio-
doença de 24/1/2019 a 13/12/2019. Em suas razões recursais (doc. XX do Evento XX), alega,
em síntese,  que (i) a dívida deve ser atualizada mediante a aplicação da Lei nº 11.960
(29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR +
0,5% ao mês) até 20/09/2017, e, caso não acolhida essa pretensão,  a aplicação da referida lei
até 26/3/2015, considerando que essa é forma estabelecida pela Resolução do CJF, e, a partir
de então, o IPCA-e. 

Sem contrarrazões. 

VOTO

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000361583v3 e do código CRC 381e1904.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5001170-20.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: COSME LOPES SANTANA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
determinou a implantação de auxílio-doença desde 20/7/2018, data de sua cessação. 

Em suas razões, o INSS alega que, na DII fixada, o autor não detinha mais a
qualidade de segurado pela Previdência Social. Alega que o desemprego não pode ser aferido
apenas e tão somente pela apresentação da CTPS, uma vez que não é possível se deduzir, a
partir das anotações constantes no documento, que a parte não esteja exercendo atividade
laborativa em caráter informal, tão comum nos dias de hoje quanto a própria atividade formal,
devidamente registrada.

Contrarrazões de Evento 46 aduzindo a existência de erro material ao deixar de
fixar a DIB em 8/8/2011, data do início da incapacidade laborativa. 

VOTO

O INSS alega que, na DII, o autor não detinha mais a qualidade de segurado
pela Previdência Social.

A perícia judicial de Evento 24 atesta que o autor estaria incapacitado para o
labor, fixando a DII em 2011, considerando exame de imagem datado nessa época. Consta
que ele recebeu auxílio-doença de 28/9/2011 a 1/12/2011, o que reforça a afirmação do
perito.  

Pela leitura do espelho do CNIS de Evento 17, nota-se que as últimas
contribuições do autor foram as seguintes: 1/2/2008 a 8/1/2009 (vínculo empregatício);
3/1/2011 a 16/5/2013 (vínculo empregatício); e 1/8/2013 a 31/8/2013 (contribuinte
individual); e 1/3/2014 a 31/3/2014 (contribuinte individual). Assim, na DII, em 2011, o autor
mantinha sim a qualidade de segurado, tanto é verdade que recebeu auxílio-doença de
28/9/2011 a 1/12/2011. 

Ao contrário do que alega a autarquia, o autor esteve incapacitado para o labor
desde 2011, fazendo jus à concessão de auxílio-doença desde a DER, em 20/7/2018. 

 Quanto à alegação de erro material formulada pelo autor em contrarrazões,
cumpre registrar que não houve equívoco na fixação da DIB na DER. 
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362554v9 e do código CRC 8bb3ee0e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5008774-07.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NADIA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 34), a autora alega, em síntese, que (i) se
encontra total e permanentemente incapacitada para desempenhar suas atividades laborais,
(ii) é acometida de dores crônicas de longa data, sendo portadora de osteoporose,
especialmente nos joelhos e na coluna lombar, além de escoliose e espondilólise, (iii)
necessita de acompanhamento regular, não podendo fazer esforço e vivendo com muita
cautela em razão do alto risco de fraturas, (iv) em razão da natureza e peculiaridades das
moléstias que a acometem, requereu a complementação da perícia médica com especialistas
em reumatologia e ginecologia, sendo o pedido indeferido, (v) não teve garantido o direito de
fazer prova de suas alegações, pois foi indeferido o pedido de realização de novas perícias
médicas com médicos especialistas, (vi) houve cerceamento do direito de defesa, suprimida a
ampla defesa e o devido processo legal, (vii) a perícia judicial foi contraditória, uma vez que
concluiu pela sua capacidade laborativa, apesar de atestar que é acometida de
espondilodiscopatia lombar sem estenose foraminal, e (viii) o laudo pericial foi omisso, visto
que não avaliou todas as patologias que a acometem.

Contrarrazões de Evento 39.

DATA DE NASCIMENTO: 15/10/1963 (atualmente com 56 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: diarista.

DOENÇA(S): osteoporose e espondilodiscopatia lombar sem estenose foraminal.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 07/05/2019, alegando que, por ser portadora
de ESCOLIOSE, ESPONDILÓLISE E OSTEOPOROSE, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de diarista. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 19/12/2018. 

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) Laudo médico, datado em 12/12/2018, atestando que é portadora de quadro
de dores crônicas de longa data, osteoartrose, principalmente nos joelhos e na coluna lombar,
escoliose, espondilólise em L5 e protusão discal em L5-S1, não possui firmeza nos joelho,
com risco de queda grave, necessitando de acompanhamento regular e extrema cautela com a
possibilidade de quedas.

(ii) Laudo médico, datado em 27/03/2018, atestando que é portadora de
osteoporose pós-menopáusica, em uso de medicamento e com alto risco de fratura.

(iii) Exame de densitometria óssea de coluna lombar e fêmur proximal direito,
datado em 10/04/2018, atestando que é acometida de osteoporose.

(iv) Exame de cintilografia óssea, datado em 29/08/2018, constatando o
aumento da concentração do traçador na coluna vertebral, ombros, articulações esterno-
vascular direita e sacro-íliacas, joelhos e pés, indicando a presença de processos ósteo-
articulares degenerativos e/ou inflamatórios nessas áreas.

(v) Exame de radiografia da coluna dorsolombar, datado em 12/01/2018,
atestando o aumento da transparência radiográfica das estruturas ósseas avaliadas, acentuação
dos eixos cifótico dorsal e lordótico lombar, atitude escoliótica lombar para a direita,
anteroliste grau I de L5 sobre S1, incipientes osteófitos dorsais esparsos, pedículos íntegros,
leve redução dos espaços discais dorsais superiores e redução do espaço discal de L4-L5 e
L5-S1, além de esclerose das articulações interapofisárias de L4-L5 e L5-S1. 

A perícia judicial (Evento 20), por sua vez, elaborada em 16/09/2019, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse portadora de
espondilodiscopatia lombar sem estenose foraminal, não estava incapacitada para o trabalho
habitual.

Destacou o perito que (i) a autora é portadora de espondilodiscopatia lombar
sem estenose foraminal, (ii) a paciente apresenta, ao exame físico, bom estado geral, (iii) o
laudo pericial se deu com base no exame físico realizado, bem como nos laudos e exames
médicos apresentados, e (iv) não foi constatada nenhuma limitação laborativa, estando a
autora apta ao trabalho habitual de diarista. 

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 25) aduzindo que o perito teria se omitido sobre diversas
questões e requerendo a realização de perícia com especialista.
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Ocorre que, pela leitura do laudo pericial, nota-se que o perito respondeu a
todos os questionamento que lhe foram apresentados, não havendo que se falar em omissão
no parecer técnico.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais
a autora é portadora, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista; no entanto,
a perícia foi realizada por médico especialista em ortopedia, que é o profissional
especializada na doença periciada. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Os documentos médicos apresentados, de fato, informam que a autora é
portadora de osteoporose, com falta de firmeza nos membros inferiores, alto risco de queda e
consequentes fraturas. Em que pese a osteoporose não determine, por si só, incapacidade
laboral, deve-se ter em conta que a frequente movimentação é inerente à atividade de diarista,
aumentando o risco de acidentes. 

Assim, pode-se afirmar que a autora se encontrava incapaz para o trabalho na
ocasião em que requereu administrativamente a benesse previdenciária em
19/12/2018. Apesar da omissão do laudo pericial a respeito de incapacidade pretérita, é
possível estabelecer o início da incapacidade em 27/03/2018, conforme indica o documento
médico apresentado na inicial. Todavia, o estado clínico incapacitante não mais era manifesto
na data da perícia em 16/9/2019, o que se concluiu que a autora tem direito a receber auxílio-
doença de 19/12/2018 a 16/9/2019.

Ressalta-se que caberia à autora apresentar algum elemento de prova que
pudesse infirmar o laudo pericial, providência da qual não se desincumbiu. 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar o pagamento de auxílio-doença de 19/12/2018 a 16/9/2019. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000395406v27 e do código CRC a433643e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5005992-61.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA SILEZIA BELIZARIO DUARTE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 68), a autora alega, em síntese, que (i) a causa
do indeferimento administrativo é a ausência de incapacidade, contudo a perícia médica já
demonstrou o contrário, (ii) a sentença determinou que, considerando a data de início da
incapacidade em 03/12/2009 e que a primeira contribuição para a Previdência Social ocorreu
apenas em 2011, não havia os requisitos para a concessão do benefício à época da
incapacidade, contudo exerceu normalmente atividade laborativa até o primeiro
requerimento, em 2017, (iii) exerceu atividade laborativa até 25/07/2017, quando requereu o
benefício, desse modo, a incapacidade só pode ser atestada a partir de tal data, (iv) em
período anterior a 2009, exerceu atividade rural, (v) preencheu todos os requisitos para a
concessão do benefício, (vi) a documentação apresentada é prova inequívoca de sua
incapacidade, (vii) a perícia judicial confirmou que se encontra definitivamente incapacitada,
(viii) há depoimento de testemunhas confirmando o exercício de atividade rural em momento
anterior a seu ingresso no RGPS e (ix) devem ser analisadas suas condições pessoais, em
especial sua idade. 

Contrarrazões de Evento 72.
 

DATA DE NASCIMENTO: 06/09/1955 (atualmente com 64 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cozinheira.

DOENÇA: lesão meniscal e gonartrose.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 11/07/2018, alegando que, por ser portadora
de PROBLEMAS ORTOPÉDICOS, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar
a atividade habitual de cozinheira. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
25/07/2017. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 08/11/2013 a 17/02/2014
(Evento 23).

Com a inicial, a autora apresentou laudo médico, datado em 20/06/2018,
atestando que é portadora de dores crônicas nos joelhos, hérnias lombares, com piora
mediante esforço físico e limitação funcional. Possui gonartrose tricompartimental,
necessitando de afastamento dos esforços para alívio da dor.

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 31/08/2018, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que a autora, é portadora de
GONARTROSE, estando incapacitada para o trabalho habitual. 

Destacou o perito que (i) a pericianda é portadora de lesão meniscal em joelho
esquerdo e lesão de cartilagem avançada caracterizando gonartrose, (ii) a examinada
apresenta, à inspeção, membro inferior esquerdo com hipotrofia de quadríceps femural e
sinais de desuso, claudicação às custas do membro inferior esquerdo e crepitações no joelho
esquerdo a movimentação, (iii) a autora apresenta quadro de dor à palpação de interlinhas
articulares lateral e medial, pata de ganso e tendão patelar, bem como à palpação das facetas
articulares medial e lateral da patela, (iv) a paciente possui arco de movimento livre e
funcional, com dor após 90° de flexão à esquerda, (v) baseou sua avaliação no exame físico,
na entrevista e nos laudos médicos apresentados, (vi) a pericianda relata exercer a atividade
de cozinheira, (vii) a examinada não tem aptidão para o exercício de sua atividade habitual,
pois apresenta lesão degenerativa com comprometimento mecânico articular de joelhos e
lesão meniscal em joelho esquerdo, causando dor aos movimentos e esforços, (viii) a autora
possui limitações funcionais, devendo evitar carregar peso superior a 5 quilos, permanecer
por longos períodos em pé, trabalhar agachada, deambular por curtas, médias e longas
distâncias, além de subir e descer escadas, podendo trabalhar sentada de acordo com a
resposta ao tratamento, (ix) a pericianda corre risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual, pois a sobrecarga mecânica causa dor e tende a
piorar o quadro clinico, (x) trata-se de incapacidade definitiva, cuja data de início pode ser
estimada em 03/12/2009, conforme laudo apresentado, (xi) a autora pode ser reabilitada para
o desempenho de outra atividade de nível fundamental, desde que trabalhe sentada, por
exemplo, vigia, costureira, trabalho manual, telefonista, auxiliar administrativo.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que indica ser a data de início da
incapacidade o dia 03/12/2009, contudo, tal constatação se deu com base em único laudo de
exame particular, que indica, à época, a existência de gonartrose tricompartimental leve a
moderada. Tal documento é insuficiente para determinar o marco inicial da incapacidade,
uma vez que, além de ser o único referente ao período indicado, informa que se trata de
patologia de grau leve ou moderado.

Não obstante, foram realizadas perícias médicas no âmbito
administrativo (Evento 23) nas datas de 27/08/2013, 16/12/2013, 17/02/2014, 25/03/2014,
09/06/2016, 09/09/2016, 03/11/2016, 11/12/2017, 15/02/2018 e 02/05/2018, as quais
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determinaram a capacidade laborativa da autora para o labor habitual de cozinheira, com
única exceção, que concedeu o benefício de auxílio-doença pelo curto período de 16/12/2013
a 17/02/2014.

Ademais, os relatórios do SABI (Evento 23) coadunam com a perícia no sentido
de afirmar que a autora trabalhou na função de cozinheira, desde 2013 até as últimas perícias
realizadas em 2018, fato que se contradiz com a afirmação de que permanecia incapaz desde
03/12/2009.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. O STJ firmou o entendimento segundo o
qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos
demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Desse modo, conclui-se por afastar a afirmação pericial relativa à data de início
da incapacidade, para determiná-la no momento da perícia, em 31/08/2018, na qual foi
atestada, inequivocamente, a inaptidão da autora para o labor habitual.

Comprovada a incapacidade laborativa do autor e tendo sido fixada sua data de
início (31/08/2018), cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do
período de carência exigido em lei.

Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 23), tem-se que, dentre outros
períodos, a parte autora efetuou recolhimentos, na categoria de contribuinte individual, de
01/02/2018 a 30/09/2018. Assim, resta comprovada sua qualidade de segurado da Previdência
Social em 31/08/2018 (DII), bem como o preenchimento da carência legal.

Registre-se que a TNU, nos autos do PEDILEF n. 5001792-
09.2017.4.04.7129/RS, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 176, em
20/8/2018 (após a prolação da decisão desta TR/ES em 9/2/2018, fl. 84), fixou a seguinte
tese: "Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência
Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017,
aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas".

Considerando que a Medida Provisória nº 767/2017 prevê que o segurado
deverá verter 6 contribuições para readquirir a carência para a concessão dos benefícios por
incapacidade, não há dúvida de que a autora, na DII, detinha a qualidade de segurada. 

Desse modo, faz jus a autora ao benefício de auxílio-doença.

O perito judicial, em resposta ao quesito nº. 16, afirmou ser possível a
reabilitação da requerente para o exercício de outra atividade laboral condizente com sua
realidade funcional.
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Impõe-se, contudo, no presente caso, aplicar o entendimento consolidado na
súmula n. 47 da TNU: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz
deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de
aposentadoria por invalidez”. Analisando as condições pessoais da parte autora, em especial
sua idade (64 anos), sua baixa escolaridade e a sua experiência profissional evidenciada nos
autos, entende-se pela inviabilidade da reabilitação profissional no caso concreto, em face das
limitações funcionais relatadas pelo perito judicial. 

Diante disso, o benefício de auxílio-doença deverá ser convertido em
aposentadoria por invalidez, a partir da data deste julgado, quando procedida a análise das
condições pessoais atuais.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a
concessão de auxílio-doença desde a perícia em 31/08/2018, com conversão em
aposentadoria por invalidez a partir deste julgado. Para a atualização das parcelas, determino
a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com
base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar
do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no
máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000374838v18 e do código CRC 5c3037e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5016344-78.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GILBERTO BATISTA BRITO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento 38)
que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença / aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 44), o autor alega, em síntese, cerceamento de
defesa, tendo requerido a realização de nova perícia com médico especialista em neurologia.

Contrarrazões da parte ré (Evento 48).

DATA DE NASCIMENTO: 27/04/1970 (atualmente com 49 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante de motorista.

DOENÇA(S): espondiloartrose lombar, com abaulamentos discais sem estenose
foraminal.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 16/11/2018 alegando que, por ser portador de
espondiloartrose lombar e abaulamentos discais difusos e assimétricos em L3-L4 a L5-S1
com protrusão discal posteromediana em L4-L5, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 17/10/2018. Consta, nos autos, que recebeu, dentre outros períodos,
auxílio-doença de 01/07/2012 a 27/06/2018 (Evento 6).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo de ressonância magnética realizada em 01/06/2018 apresentando
como resultado abaulamentos discais difusos e assimétricos em L3-L4 a L5-S1 com protrusão
discal posteromediana em L4-L5, que comprime e deforma a face anterior do saco tecal e
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reduz parcialmente o calibre dos forames neurais bilateralmente (Evento 1); e

(ii) Laudo médico emitido em 21/06/2018 relatando que o autor encontrava-se
com dor na coluna, apresentando hérnia de disco e sem condições de exercer suas atividades
laborais.

A perícia judicial (Evento 25), por sua vez, elaborada em 10/06/2019, por
médico especialista em Ortopedia, concluiu que o autor, embora fosse portador de
espondiloartrose lombar, com abaulamentos discais sem estenose foraminal, não estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Na ocasião, deixou assente o jusperito: 

Indivíduo entra deambulando sem claudicação, sobe e desce de maca sem auxílio. Ausência de
contratura muscular paravertebral em coluna lombar, apresentando musculatura trófica sem
sinais de desuso, arco de movimento da coluna lombar livre, sem restrições. Membros
inferiores tróficos e simétricos, sem sinais de desuso, força muscular grau 5 (vence a
gravidade e resistência) em ambos membros inferiores. Reflexos patelar e aquileu presentes,
normais e simétricos bilateralmente. Sensibilidade de membros inferiores mantida. Teste de
Laségue¹ negativo. ¹Teste de Laségue: Exame provocativo para compressão radicular lombar.
++Periciando sem alterações significativas ao exame físico da coluna lombar.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito.

No caso, as enfermidades das quais o autor é portador, em regra, são passíveis
de avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, o perito designado demonstrou
conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade
laborativa da parte autora. Ademais, o perito do Juízo possui especialização em Ortopedia.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.
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Com efeito, os documentos médicos apresentados, na inicial, não são suficientes
para infirmar o atestado pelo perito e formar o convencimento desta TR/ES que o autor
encontra-se inapto ao labor.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000376795v11 e do código CRC a993124e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5006211-40.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RONAN GUILHERME RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento
30) que, ao julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença / aposentadoria por
invalidez, acolheu seu pedido subsidiário de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais (Evento 35), o autor autora alega, em síntese, (i) que o
laudo pericial produzido nesta demanda foi totalmente omisso quanto a análise de
suas sequelas, uma vez que foi submetido a procedimentos cirúrgicos de drenagem de
hematoma intracraniano e de abcesso cerebral, com sequelas de crises convulsivas, epilepsias
e surtos de desorientação; e (ii) que a r. sentença afirma que foi reabilitado para a função de
agricultor, contudo o exercício do labor campesino é exercido ainda que impossibilitado, uma
vez que não há opções dignas para a manutenção da vida.

Contrarrazões da parte ré (Evento 40).

DATA DE NASCIMENTO: 19/08/1971 (atualmente com 48 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pedreiro, conforme declarado na petição inicial e auxiliar de
escritório, de acordo com o certificado de reabilitação profissional de Evento 1, OUT6.

DOENÇA(S): sequelas de traumatismo craniano.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 01/04/2019 alegando que, por ser portador de
traumatismo craniano, com abcesso cerebral após tratamento cirúrgico, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 02/10/2007 a 15/03/2019 (Evento 26).

Com a inicial, o autor apresentou o seguinte documento médico:
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(i) Laudo médico emitido em 21/03/2019 informando que o autor sofreu
acidente resultando em TCE, sendo realizada cirurgia com histórico de abscesso cerebral pós
cirúrgico. Em 2017, segundo documentos apresentados, foi constatado incapacidade
laborativa, devido às sequelas pós trauma;

A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 28/05/2019, por
médica especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
sequelas de traumatismo craniano, não estava incapacitado para o  trabalho de auxiliar de
escritório, função para qual foi reabilitado.

Destacou a perita que o autor "não apresenta no momento restrições e/ou
incapacidade laborativa para a função pós reabilitação. Relata que não consegue emprego,
mas que consegue laborar na função de aux. de escritório sem limitações".

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Insta registrar que a TNU já sedimentou o entendimento segundo o qual não há
óbice a que a perícia médica possa ser validamente realizada por médico não especialista na
moléstia que acomete o segurado (PEDILEF 200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo
de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010), sendo necessária verificação em cada caso da
necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a natureza da patologia alegada e a
qualificação do perito.

No caso, as enfermidades das quais o autor é portador, em regra, são passíveis
de avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, a perita designada demonstrou
conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade
laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução.

Trata-se, portanto, de requerimento de complementação da perícia judicial com
base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando nenhum cerceamento ao direito de defesa e tampouco violação
ao devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.
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Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000382634v13 e do código CRC e656ea72.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5004566-77.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCAS ANTONIO AQUINO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento
37) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença / aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 43), o autor alega, em síntese, (i) que houve
erro quanto à leitura acerca das provas apresentadas, as quais elucidam de forma categórica a
existência de incapacidade laborativa; e (ii) a existência de cerceamento de defesa, pois
indeferido o pedido de complementação do laudo pericia

Contrarrazões da parte ré (Evento 44).

DATA DE NASCIMENTO: 24/04/1987 (atualmente com 32 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA(S): Conforme laudo pericial, protusão discal em L4-L5 e L5-S1, sem componente
de compressão foraminal e pós-operatório de bloqueio foraminal no dia 04/01/2018.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 12/03/2019 alegando que, por ser portador de
dor lombar baixa, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar sua atividade
laborativa habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 31/07/2018.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 09/08/2017 a 31/07/2018 (Evento 49).

Com a inicial, o autor autora apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos:

(i) Atestado médico emitido em 24/07/2017 concedendo 2 dias de repouso à
parte autora em decorrência de dor lombar baixa;
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(ii) Documento médico datado em 01/08/2018 encaminhando o autor à natação
para fortalecimento de musculatura;

(iii) Laudo médico de 21/03/2018 informando que o autor apresenta quadro de
lombociatalgia (E) devido a hérnia de disco L4-L5 em recesso à esquerda há 5 meses.
Realizado bloqueio foraminal em janeiro de 2018 com melhora dos sintomas radiculares, mas
com manutenção do quadro de dor lombar ao pegar peso. No referido documento também
consta orientação para o autor manter-se afastado do trabalho, evitar pegar peso com coluna
fletida ou permaneces longos períodos sentado com coluna fletida; e

(iv) Laudo médico emitido em 01/08/2018 relatando o quadro clínico do autor e
que ele se encontrava liberado para retornar suas atividades laborais, porém acrescentou ser
importante a troca de função para trabalho burocrático.

Ainda, ao impugnar o laudo pericial, apresentou ressonância magnética
realizada em 14/07/2019 e laudo médico contendo seu histórico de acompanhando e relatando
piora das dores com dor de moderada intensidade, sem atividade física e incapacitado para a
realização de suas atividades laborais, piorando muito ao pegar peso, com sugestão de
afastamento do autor de suas funções por período indeterminado (Evento 31).

A perícia judicial (Evento 22), por sua vez, elaborada em 27/05/2019, por
médico especialista em Ortopedia, concluiu que o autor, embora fosse portador de protusão
discal em L4-L5 e L5-S1, sem componente de compressão foraminal e pós-operatório de
bloqueio foraminal no dia 04/01/2018, não estava incapacitado para o trabalho habitual, uma
vez que não existem dados técnicos observados nos exames e exame físico que justifiquem
limitações para o labor.

Na ocasião, destacou o perito:

Indivíduo entra deambulando sem claudicação, sobe e desce de maca sem auxílio. Ausência de
contratura muscular paravertebral em coluna lombar, apresentando musculatura trófica sem
sinais de desuso, arco de movimento da coluna lombar livre, sem restrições. Membros
inferiores tróficos e simétricos, sem sinais de desuso, força muscular grau 5 (vence a
gravidade e resistência) em ambos membros inferiores. Reflexos patelar e aquileu presentes,
normais e simétricos bilateralmente. Sensibilidade de membros inferiores mantida. Teste de
Laségue negativo. Teste de Laségue: Exame provocativo para compressão radicular lombar.
++Periciando sem alterações significativas ao exame físico da coluna lombar

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 164



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 266/431

5004566-77.2019.4.02.5001 500000383263 .V11 JES10873© JES10873

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000383263v11 e do código CRC 6f04345e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5002174-86.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARGARIDA ANGELA PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 35), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de neoplasia maligna no útero e região genital, ainda em realização de tratamento
oncológico e apresentando sequelas que limitam suas atividades profissionais, (ii) é
acometida de patologias na coluna e nos ombros, sendo portadora de bico de papagaio,
inflamações dos tendões do ombro e artrose, estando impossibilitada de pegar peso e exercer
esforço físico, (iii) trabalhou com muita dificuldade e dores até o ano de 2017, (iv) já recebeu
o benefício em momento pretérito, comprovando que as doenças das quais é acometida têm
caráter incapacitante, (v) não possui condições de se recuperar e exercer as suas atividades
laborais habituais, tampouco de executar nova atividade laborativa, estando permanentemente
incapaz.

Contrarrazões de Evento 39.

DATA DE NASCIMENTO: 02/07/1960 (atualmente com 59 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cuidadora doméstica.

DOENÇA(S): neoplasia maligna de vulva e artrose nos ombros.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 14/12/2018, alegando que, por ser portadora
de neoplasia maligna no útero, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a
atividade habitual de cuidadora. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade
desde a cessação. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 21/09/2017 a 27/03/2018
(Evento 19).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Exames histopatológicos, datados em 26/08/2014, 27/12/2016 atestando a
presença de neoplasia intraepitelial vulvar de alto grau (grau III).

(ii) Laudo de exame histopatológico, datado em 30/03/2017, informando a
existência de lesão de alto grau, especificamente carcinoma de células escamosas "in situ",
configurando Doença de Bowen, indica ainda fibrose cicatricial hipertrófica e margens
cirúrgicas livres de neoplasia.

(iii) Laudos médicos, datados em 18/08/2017 e 11/05/2018, atestando que é
portadora de neoplasia maligna da vulva com lesão invasiva, em estadiamento clínico II, foi
submetida a procedimento de vulvectomia radical, apresentando sequela e estando em
tratamento oncológico. Indicam dificuldade para realização das atividades laborativas.

(iv) Laudo médico, datado em 01/12/2017, atestando que se encontra sob
controle oncológico, em virtude de lesão da vulva, apresentando limitação para suas
atividades profissionais.

(v) Laudo médico, datado em 25/09/2017, atestando a existência de escoliose
lombar com componente rotatório, de convexidade à esquerda, além de pequena formação
osteofitária anterior em T12 e L1.

(vi) Exames de ultrassom dos ombros esquerdo e direito, datados em
20/12/2017, indicando sinais de osteoartrose gleno-umeral e de bursite subacromiodeltoidea
em ambos os ombros e sinais de ruptura parcial intrassubstancial do supra-espinhal.

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 01/04/2019, por
médico especialista em oncologia, concluiu que a autora não estava incapacitada para o
trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora é portadora de neoplasia maligna de vulva, foi
submetida a procedimentos cirúrgicos em 19/09/2012 e 14/12/2016, em ambos com margens
cirúrgicas comprometidas, efetuou novo procedimento em 14/03/2017, revelando carcinoma
de células escamosas “in situ” com margens cirúrgicas livres de neoplasia, (ii) ao exame
pericial a paciente se apresentou livre de doença de base, (iii) a pericianda é portadora de
neoplasia maligna de vulva, classificada como doença crônico degenerativa, (iv) a examinada
não possui limitação para a atividade habitual, visto que se apresenta à perícia em bom estado
geral, e não há sinais que comprovem doença em atividade, (v) pode-se considerar a data de
início da doença que acomete a autora em 19/02/2012, (vi) em 14/02/2017 a autora foi
submetida a procedimento cirúrgico, sendo removida a lesão, carcinoma de células escamosas
“in situ”, com margens cirúrgicas livres, estando livre de doença de base, (vii) o tratamento
que a pericianda vem realizando é oferecido pelo SUS e não possui teor incapacitante,
(viii) a pessoa examinada se apresentou ao exame pericial livre de doença de base, e não
foram constatadas sequelas, não havendo incapacidade laborativa.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que foi bastante consistente
e respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados.
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Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 24) aduzindo que o perito teria se omitido sobre diversas
questões, além de se contradizer ao afirmar que não havia incapacidade, uma vez que
confirmou a existência da doença. Além disso, não foram analisadas as patologias ortopédicas
que a acometem, devendo ser designada perícia com médico especialista em ortopedia.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável
do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar a alegada patologia ortopédica, pois estão compreendidos no
período em que se encontrava em gozo do benefício por incapacidade. Tampouco foram
apresentados laudos particulares capazes de comprovar a permanência da incapacidade em
virtude da neoplasia maligna, doença sobre a qual a perícia foi categórica ao afirmar que não
mais implica em incapacidade laborativa. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000378974v28 e do código CRC 9fab31ca.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5002079-59.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GERALDO FERNANDES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 34), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de cervicobraquialgia aguda, espondiloartrose, redução do espaço articular e
retificação cervical, (ii) os laudos médicos juntados aos autos são claros ao informar sobre as
patologias e atestar a incapacidade laboral, (iii) os laudos particulares são suficientes para
comprovar a incapacidade para o trabalho, (iv) é injusta e desmotivada a desqualificação e
desconsideração dos inúmeros laudos médicos, de datas diversas, confeccionados por
médicos especializados em reumatologia, (v) não cabe ao perito judicial informar se há ou
não incapacidade laborativa.

Contrarrazões de Evento 39.

DATA DE NASCIMENTO: 10/08/1970 (atualmente com 49 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vigia.

DOENÇA(S): cervicobraquialgia decorrente de lesões degenerativas da coluna.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 17/12/2018, alegando que, por ser portador de
cervicobraquialgia aguda, espondiloartrose, redução do espaço articular e retificação cervical,
estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de vigilante.
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 26/06/2018. Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 20/02/2018 a 20/05/2018 (Evento 23).
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Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) Exames de radiografia da coluna cervical, datados em 16/02/2018 e
29/08/2018, atestando a presença de corpos vertebrais de dimensões normais, redução dos
espaços discais de C3 a C7, pedículos íntegros, articulações uncovertebrais sem alterações,
retificação do eixo cervical anatômico e osteófitos incipientes em C4 e C6.

(ii) Laudo médico, datado em 20/02/2018, atestando que é portador de
cervicobraquialgia severa ocasionada por esforço físico, além de espondilodiscoartrose
e redução do espaço articular, necessitando de repouso absoluto e estando momentaneamente
sem condições de trabalho.

(iii) Laudo médico, 02/09/2018, atestando que é portador de cervicobraquialgia
severa com retificação cervical, espondilodiscoartrose e lombociatalgia aguda
com espasticidade muscular, necessitando de repouso absoluto e sem condições de exercer
suas funções habituais.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 14/06/2019, por
médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
cervicobraquialgia decorrente de lesões degenerativas da coluna, não estava incapacitado para
o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o paciente aparenta, ao exame físico, bom estado
geral, (ii) o periciado é portador de cervicobraquialgia decorrente de lesões degenerativas da
coluna, (iii) não foram encontrados sinais ou limitantes no exame clínico pericial, (iv) o autor
está apto ao trabalho, considerando a atividade habitual de vigia, a qual não requer esforço
físico intenso, (v) a perícia foi baseada na anamnese ocupacional, no exame físico e nos
laudos e exames complementares, (vi) o paciente é portador de doença de caráter
degenerativo, (vii) o examinado está em acompanhamento médico, o qual é oferecido pelo
SUS, (viii) o autor não apresenta limitação para o exercício de suas atividades habituais.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 25) aduzindo que o perito teria sido contraditório em relação aos
laudos particulares apresentados. Contudo, pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além
de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou
todas as questões de cunho médico pertinentes.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.
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Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os laudos estão compreendidos, em
sua maioria, no período em que o autor recebia a benesse previdenciária de auxílio-doença e,
em que pese os documentos apresentados coadunem com a perícia ao indicar a existência de
patologias na coluna, não são capazes de afirmar a incidência do quadro incapacitante.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000393848v15 e do código CRC 35cae44a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5001954-69.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LAERCIO SEGUNDO BREGONCI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 64), o autor alega, em síntese, que (i) é
portador de epilepsia, escoliose toracogênica e cegueira em um olho, com visão subnormal
em outro, (ii) a perícia vai de encontro aos laudos e exames acostados na inicial,
que informam a incapacidade laborativa, (iii) tem por sua atividade habitual a de cobrador de
ônibus, exercida por quinze anos, no entanto, foi considerada como habitual, erroneamente, a
atividade de embalador, cujo exercício se deu por apenas três meses, (iv) reúne condições
clínicas que caracterizam uma incapacidade para vida de relações sociais.

Contrarrazões de Evento 69.

DATA DE NASCIMENTO: 10/10/1972 (atualmente com 47 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cobrador em empresas de ônibus entre 2003 e 2015 e embalador
supermercadista de 04/05/2016 a 01/08/2016.

DOENÇA(S): visão monocular, escoliose toracogênica e epilepsia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 01/02/2019 alegando que, por ser portador de
epilepsia, escoliose toracogênica e cegueira em um olho, com visão subnormal em outro,
estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de cobrador de
ônibus. Requer o restabelecimento do benefício por incapacidade desde a cessação. Consta,
nos autos, que recebeu auxílio-doença de 02/03/2007 a 09/06/2009, 17/03/2013 a 30/06/2013
e 18/09/2017 a 12/11/2018 (Evento 12).
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Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Laudo pericial referente ao processo nº 5001000-57.2018.4.02.5001, datado
em 05/06/2018, atestando que é portador de toxoplasmose ocular em ambos os olhos,
ocasionando cegueira no olho esquerdo e limitação de campo visual no olho direito, que
consiste em incapacidade definitiva para a atividade habitual de cobrador, sendo possível a
reabilitação para outra atividade. 

(ii) Laudo de exame oftalmológico, datado em 26/09/2017, indicando lesão
ocular de caráter irreversível em olho esquerdo.

(iii) Exame de retinografia colorida, datado em 29/08/2017, constatando a
presença de cicatriz de coriorretinite pigmentada macular em ambos os olhos com
envolvimento foveal mais grave em olho esquerdo.

(iv) Laudo médico, datado em 02/01/2018, atestando que é portador de
escoliose dorsal e lombar, ocasionando deficiência física de deformidade no tórax e
abdômen, com dor e limitação funcional, implicando na necessidade de afastamento
definitivo do trabalho.

(v) Laudos médicos, datados em 06/02/2018 e 08/06/2018, informando que
realiza acompanhamento regular com serviço de neurologia com diagnóstico de epilepsia,
visto que apresenta episódios de crises convulsivas tônico clônicas generalizadas. Efetua
tratamento medicamentoso, persistindo, contudo, o risco de crises, sintomas que limitam a
capacidade laborativa.

A perícia judicial (Evento 28), por sua vez, elaborada em 17/05/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
extensa cicatriz em região dorsal, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o examinado possui extensa cicatriz em região dorsal,
(ii) o paciente relata ser portador de epilepsia e visão monocular desde os quatro anos de
idade, (iii) o periciando informa que laborou como cobrador de coletivo por 15 anos e como
embalador de supermercado por 90 dias, (iv) o autor relata que se não tivesse sido demitido
estaria trabalhando até hoje, que pode desempenhar sua função sim, mas se considera “lento”
e que teve crises epilépticas no trabalho como cobrador, (v) a perícia foi baseada no exame
físico e nos laudos e exames apresentados, (vi) o paciente pode exercer sua atividade
habitual, pois não apresenta restrições ou limitações funcionais para as funções executadas,
(vii) o quadro clínico do autor não apresenta correlação com o trabalho, especialmente
considerando que é portador do quadro de visão monocular desde os quatro anos de idade.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 41) aduzindo que o parecer da perita foi contraditório em
relação aos laudos particulares e a perícia realizada em processo judicial anterior, que atestam
a incapacidade laborativa, bem como, foi raso e limitado ao relato pessoal, e não aos
documentos médicos.
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Contudo, pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados
atestam apenas a limitação funcional do autor, não sendo claros quanto a incapacidade para o
trabalho habitual, seja de cobrador ou embalador supermercadista.

Ademais, na perícia médica, o autor informa ser portador de visão monocular
desde a infância, bem como indica a possibilidade de exercer atividade laborativa, visto que
trabalhou por cerca de 15 anos com as limitações descritas, preenchendo vaga de deficiente
(Evento 12).

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Desse modo, conclui-se que, não faz jus o autor ao benefício por incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000416281v23 e do código CRC b63a36b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001421-41.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROSILDA XAVIER PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 35), a autora alega, em síntese, que (i) na
decisão proferida, não foram consideradas suas condições pessoais, tais como o histórico de
saúde, as características da doença e a atividade exercida, (ii) possui 54 anos de idade e
exerce atividade laborativa como artesã, com uso diário de máquina de costura com pedal,
(iii) apresenta desvio na coluna desde os 22 anos de idade, fazendo uso diário de medicações,
(iv) o perito judicial confirma a existência de protusão discal, abaulamento discal na coluna
lombar e espondiloartrose, indicando a necessidade de manutenção do tratamento por toda a
vida, (v) os laudos particulares apresentados constatam que ela demonstrou incapacidade
laborativa, não obtendo melhora do quadro álgico com o tratamento realizado desde 2016,
(vi) além da patologia ortopédica, é portadora de hipertensão arterial, mantendo uso de
medicação contínua, (vii) a atividade laborativa que exerce inclui movimentos repetitivos,
podendo agravar sua patologia.

Contrarrazões de Evento 39.

DATA DE NASCIMENTO: 05/07/1964 (atualmente com 55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: artesã.

DOENÇA(S): protusão discal, abaulamento discal na coluna lombar e espondiloartrose.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 12/11/2018, alegando que, por ser portadora
de artrose na coluna lombar e hérnia de disco, estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual de artesã. Requer a concessão do benefício por incapacidade
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desde 06/09/2018.

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) Laudo médico, datado em 05/09/2018, atestando que é  portadora de
lombociatalgia e cervicalgia, com espondilo-artrose lombar, discreto abaulamento discal em
L1-L2 e L2-L3, abaulamento discal em L3-L4 e L4-L5, estenose foraminal, dentre outras
patologias ortopédicas na coluna.

(ii) Laudo médico, datado em 12/11/2018, atestando que é portadora de
lombociatalgia , com gonartrose no joelho do membro inferior esquerdo, além de hérnia
discal e espondilo-artrose. Possui, ainda, abaulamento discreto em L5-S1, abaulamento difuso
em L1-L2 a L4-L5, e leve estenose foraminal bilateral, ao exame físico apresenta dor lombar
cervical.

(iii) Exames de ressonância magnética da coluna lombar, datados em
30/09/2016 e 16/08/2018, atestando a presença de tênue edema no ligamento interespinhoso
de L5-S1, espondiloartrose lombar em L3-L4 a L5-S1, abaulamentos discais difusos em L1-
L2 e L2-L3 e L3-L4 e L4-L5, com estenose foraminal bilateral, protusão discal
posteromediana em L5-S1 e leve atrofia com lipossubstituição da musculatura paravertebral.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 22/02/2019, por
médica perita do Juízo, concluiu que a autora, embora fosse portadora de protusão discal,
abaulamento discal na coluna lombar e espondiloartrose, não estava incapacitada para o
trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) a autora relata ser acometida de patologias na coluna
desde os 22 anos de idade, quando foi diagnosticada com desvio na coluna, (ii) ao exame
físico, a paciente apresenta bom estado geral, (iii) a pericianda possui marcha tipo antálgica,
deambulando sem auxílio, (iv) a examinada é portadora de protusão discal, abaulamento
discal na coluna lombar e espondiloartrose, (v) as patologias apresentadas pela enferma tem
como causa provável o seu próprio envelhecimento, (vi) após a realização de exame físico e
análise dos laudos e exames particulares apresentados, conclui pela inexistência de
incapacidade funcional da autora, (vii) a paciente deverá realizar tratamento por toda a vida, a
fim de manter a estabilização e evitar progressão da patologia, (viii) não há alterações que
impeçam o labor habitual da autora, estando apta ao trabalho.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição (Evento 27) aduzindo que a perita teria emitido parecer contraditório
com a própria constatação de que são existentes as patologias alegadas, bem como aos laudos
particulares apresentados. Contudo, pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter
sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas
as questões de cunho médico pertinentes. 

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. 
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Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Em que pese os documentos
apresentados atestem a existência de patologias ortopédicas na coluna, não indicam a
incapacidade laborativa, tampouco limitação funcional.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375533v15 e do código CRC 05827df1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5001391-94.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA NEVES SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença (Evento 24) que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença / aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 30), a autora alega, em síntese, (i) que a
perita, na resposta dada ao quesito n.º 05 “p” formulado pelo Juízo, sugeriu que a Recorrente
fosse submetida à perícia ortopédica no que tange à dor lombar. Contudo, ao prolatar a r.
sentença recorrida, o MM. Juiz não fez caso da referida orientação pericial e indeferiu os
pedidos da exordial; (ii) que os sintomas de dores lombares e nas pernas são totalmente
incompatíveis com sua atividade habitual de diarista; e (iii) que os documentos médicos
apresentados comprovam sua incapacidade laborativa.

Contrarrazões da parte ré (Evento 34).

DATA DE NASCIMENTO: 19/06/1956 (atualmente com 63 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: diarista.

DOENÇA(S): dor lombar baixa, osteopenia e onicomicose.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 25/09/2018 alegando que, por ser portadora
de hipertensão, insuficiência cardiomiopatia e diabetes mellitus, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar sua atividade laborativa habitual. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 06/08/2018.

Com a inicial, a autora apresentou o seguinte documento médico:
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(i) Laudo médico datado em 31/07/2018 informando que a autora é portadora de
hipertensão, diabetes e osteoporose e encontra-se incapacitada para atividades que exijam
esforço físico.

A perícia judicial (Evento 10), por sua vez, elaborada em 05/11/2018, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de dor lombar baixa, osteopenia e onicomicose, não
estava incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou a perita que:

Do ponto de vista clínico a paciente é portadora de onicomicose, que é uma infecção fúngica
de unhas que tem como fator de risco indivíduos que usualmente trabalham com água
diretamente, como lavar roupas. A doença é tratada com aproximadamente 4 a 6 meses de
medicação oral acrescida ou não de esmaltes para tal. Não limita a paciente no trabalho
porque a mesma pode utilizar luvas. Do ponto de vista da dor lombar, sugiro que a paciente
passe por perícia ortopédica. A paciente relata também ser hipertensa e diabética, porém não
trouxe exames ou laudos que comprovam as doenças, ou o controle das mesmas.

Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, não há elementos
suficientes que formem o convencimento desta TR/ES no sentido que a parte autora
encontrava-se inapta ao trabalho na ocasião do exame pericial.

Insta registrar a ausência de documentos médicos como exames, e receituários
de medicamentos que sinalizem que a parte autora esteja em tratamento das doenças que
alega estar acometida.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Com isso, diante da inexistência dos
referidos documentos médicos no tocante ao quadro ortopédico da parte autora, não merece
acolhimento seu requerimento de nova perícia com médico Ortopedista.

Ademais, importa mencionar o entendimento já consolidado pela TNU
(PEDILEF 200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, TNU,
DOU 01/06/2012.), no sentido de que a realização de perícia por médico especialista só é
necessária em casos especialíssimos e de maior complexidade como, por exemplo, nos casos
de doenças raras. Assim, no caso dos autos, diante das patologias alegadas pela parte autora
em sua inicial, não há, em princípio, a necessidade de que o perito nomeado por este Juízo
possua especialização na área.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.
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Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Contudo, ainda que em sede de perícia judicial tenha sido apurada a capacidade
laborativa da autora, analisando o arcabouço probatório coligido aos autos verifico que, na
perícia administrativa realizada pelo Instituto Previdenciário em 08/08/2018 (SABI, Evento
18), a partir do requerimento apresentado em 06/08/2018, foi constatada a incapacidade
laborativa da autora desde 08/07/2018 (DII), com DCB em 08/09/2018. Porém, o INSS
indeferiu o pedido administrativo sob o fundamento que não foi comprovada sua qualidade de
segurado (Evento 1).

Assim, passo a analisar a controvérsia a respeito da qualidade de segurada da
parte autora na ocasião do início de sua incapacidade apurada pelos peritos do INSS, em
08/07/2018.

Conforme os registros do CNIS (Evento 37), verifica-se que, dentre outros
períodos, a parte autora recolheu ao RGPS, enquanto CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, de
01/04/2014 a 30/11/2016, mantendo sua qualidade de segurada do INSS até
15/01/2018, aplicando-se a regra do período de graça, externada no art. 15, II, da Lei de
Benefícios. 

Com isso, em 08/07/2018 (DII), a parte autora não mais detinha a qualidade de
segurada do INSS, consonante indeferimento administrativo.

A autora, em seu recurso, alega que em decorrência de desemprego,
comprovado pela CTPS anexa, o período de graça prorrogou-se por mais 12 meses.

Sobre o tema, a Turma Nacional de Uniformização firmou entendimento no
sentido de que é possível a prorrogação do período de graça em doze meses, nos termos do
artigo 15, § 2º, da Lei n. 8.213/91, também em se tratando de segurado contribuinte
individual. Porém, a inexistência de anotações na CTPS ou de registros de salários de
contribuição no CNIS não garante, por si só, a aplicação do comando legal estampado no
parágrafo 2º. do artigo 15 da Lei de Benefícios. Nesse sentido:

VOTO - EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO
PELO INSS. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍODO DE
GRAÇA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESEMPREGO. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA 27 DA TNU. PROVIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO 1.
Prolatado acórdão pela Turma Recursal de Santa Catarina, confirmando pelos próprios
fundamentos a sentença de procedência para concessão de benefício de auxílio-doença à
autora, contribuinte individual, com extensão do prazo de graça, em virtude de situação de
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desemprego declarada nos autos.2. Interposto incidente de uniformização de jurisprudência
pelo INSS, com fundamento no art. 14, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alega que o benefício
foi irregularmente concedido, em razão da prorrogação do período de graça por mais doze
meses em decorrência de desemprego, embora a última atividade profissional da autora tenha
sido exercida na condição de contribuinte individual. Argumenta que no caso de contribuinte
individual não há como provar o desemprego. Por fim, sustenta que o acórdão recorrido
divergiu da tese firmada pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte e pela 3ª Turma
Recursal de São Paulo. 3. Incidente admitido na origem, sendo os autos encaminhados à
Turma Nacional de Uniformização e distribuídos a este Relator.4. Nos termos do art. 14, § 2º,
da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas
recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante da
Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não conheço do
incidente de uniformização.6. No caso em tela, a sentença julgou procedente o pedido, nos
seguintes termos:“(...) Depreende-se do laudo que a data da incapacidade foi fixada em
10/11/2011 (Data da Eletroneuromiografia).Dentro deste contexto pode-se extrair que não
pairam dúvidas no sentido de que a autora se encontra, atualmente, incapacitada de forma
temporária para o exercício de atividades laborativas. Importante anotar, ainda, que o caso
em tela não reúne, neste ínterim, os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria
por invalidez, porquanto não verificada a existência de incapacidade total e permanente, isto
é, para o exercício de qualquer atividade laborativa.2.2 Qualidade de segurado e carência
Sobre a qualidade de segurado da Previdência Social tem lugar o prescrito pela Lei
8.213/91:Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição: I -
sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II - até 12 (doze) meses após a cessação
das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;(...)§ 1º - O prazo do
inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais
de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da
qualidade de segurado.§ 2º - Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze)
meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no
órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. (...) 4º - A perda da
qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de
Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês
imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Pois
bem. Do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), juntado no evento nº. 21, verifica-
se que a autora esteve em benefício previdenciário até 21/12/2009.Conforme exposto acima,
'mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, (...) até 12 (doze)
meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração.(...)'Na eventualidade de o segurado estar desempregado, desde que comprovada
essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho, os prazos do inciso II
ou do § 1º serão ampliados pelo § 2º em mais 12 meses. Acrescento que o STJ aduziu que não
basta cópia da CTPS em branco para prova do desemprego, haja vista que tanto o segurado
pode estar trabalhando informalmente, como pode não estar no momento intentando sua
inclusão no mercado de trabalho (Pet 7.115/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010).Todavia, a autora
encartou ao feito (evento nº. 31) declarações, com firma reconhecida, dando conta que esteve
desempregada no período de 21/12/2009 a 10/11/2011.Assim, restou demonstrado que a
requerente possuía a proteção previdenciária em 10/11/2011 (data da incapacidade fixada pelo
perito).Diante de todos os argumentos expostos, entendo que a autora faz jus à concessão do
benefício de auxílio-doença desde 09/01/2012 (DER) e a sua manutenção pelo prazo de 06
(seis) meses, a contar da data da audiência (29/06/2012). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido para, extinguindo o processo, com fulcro no artigo 269, inciso
I, do Código de Processo Civil:(...)”7. O acórdão, por seu turno, confirmou a sentença por
seus próprios fundamentos.8. Extrai-se do art. 15, § 1º e § 2º da Lei nº 8.213/91: “Art. 15.
Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições: I - Sem limite de prazo,
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quem está em gozo de benefício; II - até 12 meses após a cessação das contribuições, o
segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou
estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; (...) § 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º
serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada
essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social”.9. Conforme consta dos autos, a autora recebeu auxílio-doença no período de
18/07/2008 a 21/12/2009 (anexos 38 e 57) e juntou declaração, com firma reconhecida,
assinada por duas testemunhas, dando conta de que no período de 21/12/2009 a 10/11/2011
ela esteve desempregada. O perito nomeado nos autos apurou que a data de início da
incapacidade ocorreu em 10/11/2011. A Turma Recursal de Origem manteve pelos próprios
fundamentos a sentença que considerou que a declaração era suficiente para comprovação do
desemprego, incidindo a regra do § 2º, do art. 15, acima mencionado.10. Por sua vez, é
entendimento deste Colegiado que a manutenção da qualidade de segurado do RGPS, em
razão da prorrogação do período de graça, decorrente do desemprego, deve ser estendida ao
contribuinte individual que comprovar a situação de desemprego. Neste sentido, este
Colegiado, apreciando o PEDILEF 05009466520144058400, na sessão de 21 de outubro de
2015, de relatoria do Juiz Federal DANIEL MACHADO DA ROCHA, consignou: “Decisão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, a Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos juizados Especiais Federais, por
unanimidade, CONHECEU do incidente de uniformização e, por maioria, DEU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do (a) Juiz (a) Federal DANIEL MACHADO
DA ROCHA, que lavra o presente acórdão. Ementa VOTO DIVERGENTE PEDIDO
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. APLICABILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE
GRAÇA PREVISTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI N.º 8.213/91. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO, COM A INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM N.º 020 DESTA TNU. 1. A
parte autora veicula Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência em face de acórdão
exarado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado
do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos (grifei): DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA.
REQUISITOS IDADE PREENCHIDO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO PREENCHIDO.
RECOLHIMENTOS REALIZADOS EM ATRASO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
IMPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. - A aposentadoria por idade é
concedida ao homem, quando completados 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e à mulher,
com 60 (sessenta) anos de idade, que possua pelo menos 180 (cento e oitenta) contribuições
pagas ao RGPS. - Caso a filiação ao RGPS tenha se dado antes da edição da Lei n.º 8.213/91,
não se exige o pagamento das 180 contribuições previdenciárias, mas, de acordo com a regra
de transição criada pelo legislador no art. 142 da citada Lei, a carência passou a ser
progressiva, de acordo com o ano em que o segurado preencha as condições para a
aposentadoria, a preservar o direito dos segurados. - No caso dos autos, a autora, ao
completar 60 anos de idade em 2012, requereu administrativamente a sua aposentadoria e,
nesse caso, como a sua filiação se deu antes de 1991, bastava comprovar 180 contribuições
pagas à Previdência. - O INSS reconheceu administrativamente que a autora integralizou o
período de 16 anos, 5 meses e 6 dias, não tendo, entretanto, atingido o número de
contribuições necessárias à concessão da aposentadoria por idade, ou seja: 180
contribuições. Alegou a autarquia previdenciária que as competências relativas aos períodos
compreendidos entre 07/2008 e 12/2010 foram recolhidas extemporaneamente no ano de 2011,
período quando a autora, ora recorrente, perdera a sua condição de segurada do Regime
Geral de Previdência Social. - O entendimento jurisprudencial da Turma Nacional de
Uniformização é pacífico: “para que o segurado que seja responsável pelo recolhimento de
suas contribuições ao RGPS possa ter consideradas, para efeito de carência, contribuições
recolhidas em atraso, deve, necessariamente, no momento do recolhimento fora do prazo,
ostentar a qualidade de segurado.(...)”. (PEDILEF200970600009159. - Assim, diante do
exposto, não faz jus a autora à aposentadoria por idade pleiteada. - Sentença mantida. -
Recurso improvido. 2. Sustenta a parte autora, em síntese, que efetivamente pagou
contribuições em atraso. Contudo, o pagamento foi regular em face de não ter havido a perda
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da qualidade de segurado, porquanto se mostra possível a prorrogação do período de graça,
nos termos do art. 15, § 2º, da Lei n.º 8.213/91, disposição normativa que também seria
aplicável para o contribuinte individual. Desta forma, malgrado tenha recolhido em atraso as
contribuições previdenciárias referentes ao período de 07/2008 a 12/2010, quando do seu
pagamento, ostentava, ainda, a qualidade de segurado. 3. Contra a decisão da Turma
Recursal foram opostos embargos de declaração (evento 16) Apreciando os embargos a Turma
Recursal entendeu que: “4. No caso dos autos, por ser contribuinte individual (CNIS anexo nº
07), a segurada não tem como provar a situação de desemprego de forma que o seu período de
graça, após a cessação das contribuições, foi de apenas 24 meses, haja vista a existência de
mais de 120 contribuições.” 4. O paradigma apontado, decisão de Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região é válido para a caracterização da divergência: INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SITUAÇÃO DE
DESEMPREGO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. 1. Esta Turma Regional de
Uniformização firmou entendimento no sentido de que é possível a prorrogação do período de
graça em doze meses, nos termos do artigo 15, § 2º, da Lei n. 8.213/91, também em se
tratando de segurado contribuinte individual (IUJEF 2008.70.51.003130-5/PR, Relator o Juiz
Federal Antonio Schenkel do Amaral e Silva realizado, julg. 19/03/2010). 2. Incidente de
Uniformização desprovido. (IUJEF 0032140-47.2008.404.7150, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relator Adel Americo Dias de Oliveira, D.E. 29/08/2011). 5. O
voto apresentado pelo nobre relator deste feito invoca precedente da TNU no sentido de que a
prorrogação do período de graça previsto no § 2º do art. 15 da Lei n.º 8.213/91 somente se
aplica nas hipóteses de ausência de contribuições ao sistema previdenciário decorrente de
desemprego involuntário efetivamente provado (PEDILEF 50473536520114047000, JUIZ
FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ, TNU, DOU 23/01/2015). 6. Penso que a
questão a ser decidida no presente incidente ainda não foi apreciada por esta Turma de
Uniformização, A questão examinada no PEDILEF 50473536520114047000, relatada pelo
colega Bruno Carrá, versava sobre a possibilidade de aplicação do § 2º do art. 15 para quem
deu ensejo ao rompimento do vínculo empregatício. No presente recurso, a controvérsia reside
na interpretação do enunciado normativo abranger ou não os contribuintes individuais. Feito
o necessário “distinguish”, passo a apreciação da questão controvertida. 7. Considero que
deve prevalecer a interpretação da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região. De fato,
os enunciados constantes dos § 1º e 2º do artigo 15 da Lei 8.213/91 não podem ser
interpretados literalmente. A aplicação de normas, extraídas de leis ou regulamentos, para a
resolução de conflitos sociais, tem a vantagem de simplificar o trabalho dos operadores do
direito que não necessitam realizar juízos morais complexos. Contudo, não é possível aplicar
nenhum texto sem a realização de uma atividade de interpretação que não pode ser uma
operação mecânica e meramente cognoscitiva. Por melhores que sejam os legisladores de um
País, jamais será possível abarcar toda a complexidade da vida social e, além disso, todos os
sistemas jurídicos aceitam o critério interpretativo de que a aplicação de uma norma não pode
levar a um resultado irracional, absurdo ou incompatível com o princípio da isonomia. No
julgamento da Reclamação 4374, cabe recordar que o STF, no voto ministro Gilmar Mendes,
destacou que o legislador deve tratar a matéria de forma sistemática. Isso significa dizer que
todos os benefícios da seguridade social (assistenciais e previdenciários) devem compor um
sistema consistente e coerente. Com isso, podem-se evitar incongruências na concessão de
benefícios, cuja consequência mais óbvia é o tratamento anti-isonômico entre os diversos
beneficiários das políticas governamentais. 8. É cediço que as atividades laborais não se
restringem à relação empregatícia. Aliás, com as transformações ocorrentes no mundo do
trabalho- tecnológicas, científicas e dentro de um contexto de crise econômica e de
globalização, cada vez mais o trabalhador se vê fragilizado nos seus direitos trabalhistas e
previdenciários. Não podemos ignorar que a Lei de Benefícios é uma versão “remasterizada”
da antiga Lei Orgânica da Previdência Social de 1960 - com a inclusão dos trabalhadores
rurais e permeada por regras de transição - quando se acreditava que seria possível
concentrar as relações de trabalho no formato padronizado do vínculo empregatício. 9.
Dependendo da necessidade de quem contrata o trabalhador e de como o serviço é prestado,
podemos ter outras relações de trabalho, tais como o trabalho eventual, o avulso e o
autônomo. De todo o modo, o princípio da uniformidade e equivalência das prestações devidas
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aos trabalhadores urbanos e rurais (parágrafo único do art. 194 da CF/88) não compactua
com distinções previdenciárias que não estejam amparadas em justificativas razoáveis, seja do
ponto de vista da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições ou no princípio da
seletividade. De efeito, se os trabalhadores verteram o mesmo número de contribuições, ou
trabalharam pelo mesmo período (nas situações em que a lei exige apenas a prova do
trabalho), sendo todos segurados obrigatórios, não faz sentido que a manutenção da
qualidade de segurado seja maior para uma categoria e menor para outra. 10. Nessa linha,
podem ser apontados os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE QUALIDADE DE
SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE
TRABALHO. EQUIPARAÇÃO AO DESEMPREGADO. MEIOS DE COMPROVAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. DESCABIMENTO
QUANDO ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA
MESMA FAZENDA PÚBLICA À QUAL PERTENCE. 1. A Defensoria Pública detém
legitimidade para ajuizar ação civil pública em matéria previdenciária, nos termos do inciso II
do artigo 5º da Lei nº 7.347/1985, com a redação determinada pela Lei 11.448/2007, não
atentando a referida norma contra os artigos 5º, LXXIV, e 134, da CF. 2. O disposto no art. 15,
§§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91, que determina a ampliação do período de graça, aplica-se ao
segurado contribuinte individual, uma vez comprovado afastamento involuntário do mercado
do trabalho por quaisquer meios permitidos em Direito, inclusive a prova testemunhal,
consoante a orientação do STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu no RESP 1199715,
em regime de solução de controvérsia repetitiva, em 16/02/2011 (portanto após a alteração
promovida pela LC 132 na LC 80/94), que não são cabíveis honorários advocatícios em favor
da Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da
mesma Fazenda Pública à qual pertença. (TRF4, AC 5009219-91.2010.404.7100, Quinta
Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Isabel Pezzi Klein, juntado aos autos em 06/02/2013)
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE
SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 1. Aplica-se ao segurado contribuinte individual sem
trabalho o disposto no artigo 15, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2. Contabilizado em favor da autora
o período de graça de 24 meses (art. 15, II e § 2º), na data de início da incapacidade
(19/10/09), ostentava ela a qualidade de segurada, restando cumprida a carência do benefício.
3. Embargos infringentes improvidos. (TRF4, EINF 5008335-28.2011.404.7100, Terceira
Seção, Relator p/ Acórdão Néfi Cordeiro, juntado aos autos em 08/07/2013) 11. No caso, não
houve a realização de instrução probatória. Assim, a solução adequada para o caso é o
retorno dos autos para a primeira instância, a fim que seja oportunizado à parte autora
comprovar que se encontrava em uma situação de privação do trabalho, nos termos da
Questão de Ordem 20: “Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva
ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na
necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas,
ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da
Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas,
ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma
Nacional sobre a matéria de direito.(Aprovada na 6ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de
Uniformização, do dia 14.08.2006).” 12. Em sendo assim, mais uma vez pedindo vênia ao
Nobre colega, entendo que o incidente nacional de uniformização de jurisprudência formulado
pela parte autora deva ser provido, com a aplicação da Questão de Ordem n.º 020 desta TNU,
para que a Turma Recursal de Origem se adeque ao entendimento de que: (a) os contribuintes
individuais devem desfrutar do período de graça previsto no art. 15, § 2º, da Lei n.º 8.213/91;
e (b) o desemprego ou situação de ausência de trabalho pode ser comprovado por todos os
meios de prova existentes em direito, e não apenas pelo registro da CTPS no Ministério do
Trabalho.” (grifo nosso) (TNU - PEDILEF: 50005598320124047215, Relator: JUIZ
FEDERAL MÁRCIO RACHED MILLANI, Data de Julgamento: 30/03/2017, Data de
Publicação: 25/09/2017) (gn)
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Diante do exposto, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual
previsto no art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar sua alegada condição de desemprego
involuntário.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379166v25 e do código CRC 78e94954.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000937-80.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ENEIAS FERREIRA DA COSTA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença
(Evento 15) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de
interesse processual da parte autora, uma vez que não houve requerimento administrativo de
prorrogação do benefício por incapacidade.

Em suas razões recursais (Evento 18), o autor alega, em síntese, que o STF
decidiu no RE 631.240/MG que a pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de
benefício anteriormente concedido, não depende de pedido administrativo, podendo ser
formulado diretamente em juízo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Pois bem. A controvérsia limita-se à discussão se o prévio requerimento
administrativo de prorrogação de benefício por incapacidade é documento imprescindível
para a propositura da presente ação.

Diante do acervo probatório, o Juízo de origem extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, sob a seguinte fundamentação:

A parte autora requer a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença. Entretanto,
de análise dos autos, vejo que a única decisão administrativa proferida pelo INSS foi no
sentido de deferimento do benefício almejado (Evento 07, INDEFERIMENTO4).

Logo, tendo em vista que a parte autora não cumpriu com o despacho lançado no Evento 03,
ou seja, não apresentou comprovante de pedido de prorrogação do benefício ou a demora em
sua análise, a extinção do feito é a solução que se impõe, ante a ausência de interesse
processual, nos termos do Enunciado nº 165 do FONAJEF, in verbis:

Enunciado nº 165
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Ausência de pedido de prorrogação de auxílio-doença configura a falta de interesse
processual equivalente à inexistência de requerimento administrativo (Aprovado no XII
FONAJEF).

Quanto a alegação da parte autora de que o enunciado acima transcrito não pode sobrepor a
norma constitucional do acesso à justiça, e que o STF, ao julgar o RE 631.240/MG, decidiu
que nos casos de restabelecimento de benefício anteriormente concedido, não depende de
pedido administrativo, podendo ser formulado diretamente em juízo, cabe aqui fazer alguns
esclarecimentos.

Transcrevo, antes, parte do v. Acordão (RE 631.240/MG), que se amolda ao caso concreto.
Confira-se:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV,
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em
juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5(...) (STF, RE
631.240/MG, Relator: Ministro  LUIZ ROBERTO BARROSO, Julgamento: 03.09.2014)
(grifo nosso)

Infere-se do referido acordão que a parte pode, de fato, postular em juízo, no caso de benefício
concedido anteriormente, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração.

De análise dos autos, percebe-se que a Autora não levou ao conhecimento da Autarquia
Previdenciária a matéria fática ora em análise, submetendo-a ao seu conhecimento prévio.

Digo isso porque consta nos autos (Evento 01 - INDEFERIMENTO4), que a parte autora
requereu o benefício em 27/08/2018, e que este foi concedido até 28/02/2019, quando então
seria cessado mediante alta programada, prática do INSS de, ao conceder o benefício de
auxílio-doença, estabelecer automaticamente a data de cessação, facultando-se ao segurado a
oportunidade de requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização de solicitação
de prorrogação, caso ainda esteja incapaz.

Sendo assim, como o autor não efetou o pedido de prorrogação, não há que se falar em
pretensão resistida pelo INSS, tendo em vista que o atual estado de saúde do autor não foi
levado ao prévio conhecimento daquela Autarquia, motivo pelo qual torna-se indispensável
que o segurado seja submetido a uma nova avaliação administrativa antes de acionar o
Judiciário, conforme o já destacado entendimento do STF.
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Portanto, nos termos acima delineados, é exigível prévio requerimento administrativo, quando
a percepção do benefício estiver condicionada à análise de matéria de fato ainda não
submetida à Autarquia.

DISPOSITIVO

Isto posto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art.
485, VI, do CPC.

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o autor não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la.

Insta registrar que a redação original da Lei 8.213/1991 impunha que o INSS
somente cessasse um benefício por incapacidade, mediante prévia convocação do segurado
para perícia médica, ou seja, era ônus que cabia à Autarquia Previdenciária. Assim, não havia
que se falar de prévio pedido administrativo de prorrogação da benesse.

Contudo, as alterações legislativas promovidas na Lei de Benefícios impõem a
fixação da data de cessação do benefício por incapacidade desde o momento de sua
concessão, cabendo ao segurado, nos últimos 15 dias do auxílio-doença, requerer sua
prorrogação, caso julgue que o prazo inicialmente concedido para a recuperação se revelou
insuficiente para retorno ao trabalho, havendo um ônus do segurado de levar ao conhecimento
do INSS a persistência de sua incapacidade. Via de consequência, conforme Enunciado nº
165 do FONAJEF, a ausência de pedido de prorrogação de auxílio-doença configura a falta
de interesse processual equivalente à inexistência de requerimento administrativo.

Opera-se, assim, no tocante aos pedidos de restabelecimento de benefícios por
incapacidade, uma superação (overruling) do entendimento firmado pelo E. STF no RE
631.240/MG.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375228v11 e do código CRC 74f27323.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000895-65.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ERNANDO QUIRINO DA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença (Evento 38) que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença / aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 43), o autor autora alega, em síntese, (i) que
os laudos médicos apresentados comprovam sua incapacidade laborativa, (ii) que deve-se
analisar os aspectos sociais do autor, que demonstra viver em dificuldade sem o benefício
pleiteado, e (iii) que a fundamentação contida na sentença foi muito genérica, não
havendo menção a nenhum elemento do caso concreto, nem mesmo às características
da atividade do autor. Ou seja, a sentença se baseou exclusivamente em um único elemento
de prova.

Contrarrazões da parte ré (Evento 48).

DATA DE NASCIMENTO: 15/12/1982 (atualmente com 37 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA(S): sequelas de fratura da clavícula.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação em 31/07/2018 alegando que, por ser portador de
fratura na clavícula, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a sua atividade
laborativa habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 19/04/2017.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 27/02/2014 a 19/04/2017 (Evento 25).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) Laudo médico, sem indicar data de emissão, informando que o autor padece
de fratura na clavícula e deve evitar esforço físico (Evento 1); e
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(ii) Laudo médico emitido em 08/05/2018 atestando que o autor encontra-se
com osteomielite crônica na clavícula esquerda, com previsão de intervenção cirúrgica para
tratamento (Evento 1).

Os demais laudos e exames juntados no Evento 1 foram emitidos ao longo do
ano de 2014, quando o autor se acidentou e fraturou a clavícula.

A perícia judicial (Evento 11), por sua vez, elaborada em 30/10/2018, por
médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
sequelas de fratura da clavícula, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que:

Autor fraturou a clavícula esquerda em 12/01/2014, desenvolveu pseudoartrose, teve
osteomielite crônica, foi operado, tratado e submetido a reabilitação física. Hoje sem sinais
flogísticos dos membros superiores, sem distrofia muscular, sem limitação do arco do
movimento, força muscular em grau 5 de 5. Pele bronzeada em áreas de exposição solar e
hiperceratose palmar moderada.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Ademais, insta registrar que no laudo médico pericial emitido em 19/04/2017
pelo INSS (SABI de Evento 25) consta registrado que o autor "concluiu com êxito curso de
portaria que respeita suas limitações funcionais e assim concluiu o PRP sendo
REABILITADO em função DIVERSA. Emitido certificado com ciência e assinatura do
requerente". 

Sobre o tema, na ocasião do exame pericial, o autor declarou que "foi
reabilitado para Porteiro pela previdência social e que depois disso fez curso de atendente de
farmácia por conta própria", atividades essas que não exigem esforço físico.

Com efeito, não há elementos nos autos que formem o convencimento desta
TR/ES no sentido de infirmar as conclusões periciais e comprovar que o autor encontra-se
inapto ao trabalho.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).
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De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381975v14 e do código CRC c8913148.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000156-58.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCIA CIMARELLI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença.

Em suas razões recursais (Evento 38), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de lombalgia crônica, com dificuldade de deambulação, artrose na coluna lombar,
protrusões discais posteriores em D11-D12 e D12- L1M, abaulamento discal difuso em L2-
L3 e em L4-L5, comprimindo o saco dural e fissura do ângulo fibroso em topografia
foraminal bilateral, tocando as raízes emergentes, (ii) as doenças que a acometem são
decorrentes dos esforços físicos desempenhados no exercício de sua função habitual de
auxiliar de serviços gerais, (iii) apesar de ter constatado as patologias apresentadas em sua
conclusão pericial, o perito relata absurdamente que ela estaria simulando suas limitações, o
que consiste em falta de respeito, além de extrapolar os limites de sua função, (iv) os laudos
médicos particulares demonstram a real gravidade de sua patologia, (v) a alegação de que ela
estaria simulando a doença implica em dizer que os vários médicos particulares que emitiram
os laudos apresentados estariam atestando uma mentira, (vi) a conduta do médico perito não
condiz com o cargo técnico que exerce, visto que ele se utiliza da análise comportamental de
seus periciandos para justificar uma negatória sem técnica e destreza profissional, (vii) o
perito não respondeu aos quesitos por ela formulados, apenas respondeu aos questionamentos
da parte ré, contudo, de maneira insatisfatória.  

Contrarrazões de Evento 12.

DATA DE NASCIMENTO: 02/07/1971 (atualmente com 48 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de serviços gerais.

DOENÇA(S): artrose na coluna.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 28/01/2019, alegando que, por ser portadora
de patologias ortopédicas na coluna, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar
a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 04/12/2017.

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) Laudo médico, datado em 20/12/2016, atestando que é portadora de
espondiloartrose lombar incipiente, além de protusões discais incipientes em D11-D12, D12-
L1 e L5-S1 e  abaulamento discal difuso em L2-L3 e  L3-L4.

(ii) Laudo médico, datado em 05/03/2018, atestando a presença de
lombociatalgia cervical, com irradiação para os membros inferiores, ocasionando dificuldade
de deambulação. Exame demonstra artrose da coluna, iniciou tratamento conservador com
fisioterapia e medicamento, sendo sugerido o afastamento das atividades laborais por 90 dias.

(iii) Ressonância magnética da coluna lombar, datada em 06/12/2018, atestando
que é portadora de leve espondiloartrose lombar, pequenas protusões discais posteriores
em D11-D12, D12-L1, com abaulamentos discais difusos de L2 a L5 e protusão discal
posterior em L5-S1. 

(iv) Radiografia digital da coluna lombossacra, datada em 06/07/2017,
informando discreta redução do espaço discal de L2-L3, e demais aspectos normais. 

(v) Radiografia da coluna dorsal, datada em 03/10/2016, atestando a presença de
incipientes osteófitos em corpos vertebrais dorsais e discreta acentuação do eixo cifótico
dorsal.

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 04/04/2019, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora não estava incapacitada para o
trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) ao exame físico a autora comparece aparentando
dificuldade para deambular, tem quadro de obesidade, não apresenta hipotrofias,
deformidades angulares ou sinais flogísticos, refere dor difusa em todo o corpo com piora a
digito pressão leve, sugestivo de simulação, (ii) não foi constatada doença incapacitante,
apenas o relato de dor da parte autora, (iii) a paciente necessita de tratamento médico em
função do quadro álgico que relata, devendo ser definido pelo médico assistente, (iv) baseou
sua análise no exame físico e nos documentos apresentados, (v) não foram constatadas
doenças incapacitantes ou restrições laborativas ou funcionais no momento atual ou
pregresso.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 26) aduzindo que o perito teria se omitido sobre
diversas questões, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento.
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Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados não
informam que as alterações ortopédicas da autora acarretam qualquer limitação funcional.

O laudo médico, datado em 05/03/2018, sugere o afastamento das atividades
laborais por apenas 90 dias. Enquanto o exame clínico mais recente, datado em 06/12/2018,
indica leve espondiloartrose lombar, pequenas protusões discais posteriores em D11-
D12, D12-L1, com abaulamentos discais difusos de L2 a L5 e protusão discal posterior em
L5-S1. 

O perito judicial, ao exame físico, indicou que o comportamento da autora era
sugestivo de simulação do quadro álgico, corroborando com laudo do SABI (Evento 28),
datado em 04/01/2019, que informa que a autora apresenta movimentos de flexo, extensão e
lateralização da coluna lombar com bloqueio total voluntário, visto que o restante do quadro
clínico não se coaduna com tal postura.

Não obstante, em resposta ao quesito O, o perito indica a possibilidade de
tratamento, a ser definido pelo médico assistente, em virtude das queixas de dor da autora,
não havendo quadro de incapacidade.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381179v22 e do código CRC 59d7e3f7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5002409-34.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA MARLENE DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 44), a autora alega, em síntese, que (i) é
portadora de artrose, fibromialgia e osteoporose pós-menopáusica, (ii) sua atividade habitual,
de cozinheira, exige esforço físico e longos períodos em pé, além da realização de diversos
movimentos e tarefas, (iii) os laudos particulares apresentados atestam que o quadro álgico do
qual é acometida a impede de realizar as atividades laborativas, (iv) as patologias que a
acometem não possuem cura, (v) o laudo pericial é contraditório aos laudos particulares
apresentados, (vi) devem ser analisadas as suas condições sociais, como a idade avançada, a
baixa escolaridade e a dificuldade de reingresso no mercado de trabalho, (vii) é necessária a
realização de nova perícia, por médico especialista em reumatologia e ortopedia.

 Contrarrazões de Evento 47.

DATA DE NASCIMENTO: 28/07/1956 (atualmente com 63 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de cozinha.

DOENÇA(S): osteopenia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 08/02/2019, alegando que, por ser portadora
de artrose, fibromialgia e osteoporose pós-menopáusica, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de cozinheira. Requer o restabelecimento do
benefício por incapacidade desde a cessação. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença
de 25/09/2018 a 30/11/2018 (Evento 33).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) Laudo médico, datado em 25/09/2018, atestando que é portadora de artrose,
fibromialgia e osteoporose pós-menopáusica, todas patologias sem cura, que necessitam de
tratamento e acompanhamento médico regular para controle da sintomatologia, e no caso da
osteoporose, para redução do risco de fratura, sendo portadora de quadro álgico que a impede
de realizar suas atividades laborativas.

(ii) Exame de densitometria óssea, datado em 10/08/2018, atestando que possui
osteopenia, tendo risco de fratura duas vezes maior que os padrões de ossos sadios.

A perícia judicial (Evento 27), por sua vez, elaborada em 19/07/2019, por
médico do Juízo, concluiu que a autora, embora fosse portadora de osteopenia, não estava
incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) a autora apresenta queixas de gonartrose, fibromialgia
e osteoporose, mas nenhuma das patologias descritas pôde ser confirmada, (ii) no tocante as
queixas apresentadas pela autora, nota-se a ausência de limitações articulares ou dor à plena
movimentação dos joelhos, a possibilidade de realização de todos os movimentos corporais
sem a presença de dor, e a presença de osteopenia, (iii) laudo médico apresentado pela
paciente indica a existência de osteopenia, caracterizada pela diminuição da massa óssea que,
sem o tratamento, pode ocasionar a osteoporose, contudo, a periciada já está realizando o
tratamento medicamentoso adequado, (iv) a perícia foi baseada na história clínica, exame
físico, densitometria óssea, medicações em uso e laudo médico divergente do encontrado no
ato pericial, (v) a examinada tem aptidão para as atividades laborais habituais, não sendo
constatada nenhuma doença da qual se queixa.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. 

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito.

No caso, as enfermidades das quais a autora é portadora, em regra, são passíveis
de avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, o perito designado demonstrou
conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade
laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
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portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados estão
compreendidos entre 10/08/2018 e 25/09/2018, período anterior a concessão do benefício por
incapacidade, não havendo laudo médico capaz de atestar a permanência do estado
incapacitante após a cessação do benefício de auxílio-doença em 30/11/2018.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000399574v14 e do código CRC f8c2880c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000032-87.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDIMAR ANTONIO FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença (Evento 40) que
julgou procedente o pedido autoral condenando o INSS a  conceder o benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% sobre a benesse, na
forma do art. 45 da Lei nº 8.213/91, com DIB em 20/11/2017.

Em suas razões recursais (Evento 48), o INSS alega, em síntese, que a parte
autora não faz jus ao adicional de 25% em sua aposentadoria por invalidez, uma vez que não
se extrai do laudo pericial a necessidade permanente de ajuda de terceiros.

Contrarrazões da parte autora (Evento 52).

DATA DE NASCIMENTO: 12/12/1966 (atualmente com 53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: montador de andaimes.

DOENÇA(S): transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação 08/01/2019 alegando que, por ser portador de
grave quadro de esquizofrenia com surtos psicóticos, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar sua atividade laborativa habitual.

A perícia judicial (Evento 30), por sua vez, elaborada em 06/06/2019, por
médica especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor padece de transtorno
afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, moléstias que
o incapacitam total e definitavemente para o trabalho desde 04/10/2017 (DII).
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À análise. Com efeito, note-se que não há nos autos elementos hábeis a infirmar
as informações prestadas pela perita, que respondeu aos quesitos formulados de forma clara,
precisa e coerente.

A Sentença acolheu a pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.

Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de transtorno afetivo bipolar, que a incapacita de
forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa desde 04/10/2017.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias no
período compreendido entre 10/2014 e 10/2015, ocasião em que ficou desempregada conforme
indicado pelo INSS (Evento 10, OUT1, Pag. 3), tendo inclusive gozado do benefício de auxílio-
doença 20/11/2017 a 22/12/2017, restando comprovado o atendimento aos supracitados
requisitos.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 20/11/2017.

Além disso, a perita judicial, em resposta ao item n.º 13 do INSS, atestou que a parte autora
necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias.

Neste prisma, restou devidamente comprovado nos autos que o quadro clínico da parte autora
gera a sua dependência de terceiros para a realização das atividades inerentes ao dia-a-dia,
fazendo a parte requerente jus ao acréscimo previsto no art. 45 da Lei 8.213/91.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:
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a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com
acréscimo de 25% sobre a benesse, na forma do art. 45 da Lei nº 8.213/91, com DIB em
20/11/2017 e DIP na presente data;

[...]

Pois bem. Conforme devidamente fundamentado no decisum, a perita judicial,
em resposta ao item n.º 13 do INSS, atestou que a parte autora necessita de assistência
permanente de outra pessoa para as atividades diárias.

Ademais, do conjunto probatório coligido aos autos, é possível concluir que as
moléstias que afligem a parte autora resultam em alteração de suas faculdades mentais com
grave perturbação da vida orgânica e social, situação prevista no Anexo I do Regulamento da
Previdência Social, que contém a relação das situações em que o aposentado por invalidez
terá direito à majoração de vinte e cinco por cento.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos, não tendo o INSS apresentado nenhum argumento ou
elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000405315v6 e do código CRC 19dfdaaf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5015747-12.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARIANA DUARTE DA SILVA BEZERRA (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: EVELLYN BRENDA DUARTE ANACLETO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
(AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão, por falta de qualidade de segurado
na data da prisão (06/06/2018). Em suas razões recursais (Evento 75, Reclno1), o autor alega,
em síntese, que (i) a prisão ocorreu em 06/06/2018 e seu último vínculo foi em fevereiro de
2017, ou seja, a prisão ocorreu somente 6 meses após o fim do seu último vínculo e o
segurado teria direito à prorrogação do período de graça em razão do desemprego, (ii) sua
família está em situação de miserabilidade e vulnerabilidade social e por isso o auxílio-
reclusão se faz necessário. Contrarrazões no Evento 82, CONTRAZ 1.

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, sob a seguinte
fundamentação:
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"Ocorre que, no caso concreto a parte autora não comprovou a qualidade de
segurado do seu genitor. Com efeito, consta no CNIS do Evento 9 que a última
contribuição do Sr. Ivan Anacleto ocorreu em 02/2017, ocasião em que era
empregado da empresa Viflex Indústria e Comércio Ltda. Segundo dispõe o art.
15, II, da Lei 8.213/91, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração, manterá a qualidade de segurado, independentemente de
contribuição, até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições.

E ainda, nos termos do art. 15, § 2º da Lei dos Benefícios, tal prazo pode ser
acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que
comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social.

Assim, para comprovar a qualidade de segurado do recluso, deveria a autora
demonstrar a situação de desemprego do seu pai, o que não aconteceu no caso
em comento.

Com efeito, compulsando os autos, vejo que não há qualquer prova documental
de que o Sr. Ivan estava desempregado, a exemplo, inscrição no SINE,
comprovação de que enviou currículos para empresas, pedido de seguro
desemprego etc.

Ademais, a própria mãe da requerente informou em audiência que ela e o até
então seu companheiro faziam lanches para sobreviver na cidade de Baixo
Guandu depois que ele saiu do último emprego. E que, após eles retornarem
para Vitória, o seu companheiro (pai da autora) comprava as coisa para dentro
de casa.  Nesse passo, resta evidente que, a despeito da ausência de trabalho
formal, o recluso não se encontrava em situação de desemprego, pois auferia
renda no mercado informal. Vejamos a jurisprudência do STJ a este respeito:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE
DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE
DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR
COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS
PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. O REGISTRO NA CTPS DA
DATA DA SAÍDA DO REQUERIDO NO EMPREGO E A AUSÊNCIA DE
REGISTROS POSTERIORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA
COMPROVAR A CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO DO INSS PROVIDO. 1. O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca
as hipóteses em que há a prorrogação da qualidade de segurado,
independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias. 2. No que
diz respeito à hipótese sob análise, em que o requerido alega ter deixado de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a
disposição do inciso II e dos §§ 1º e 2º do citado art. 15 de que é mantida a
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qualidade de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições,
podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a situação por
meio de registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social. 3. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da
pessoa humana, esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o
registro da situação de desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse
motivo, encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social. 4.
Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da
condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em
âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o
sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o Ministério do
Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal
situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal. 5. No
presente caso, o Tribunal a quo considerou mantida a condição de segurado do
requerido em face da situação de desemprego apenas com base no registro na
CTPS da data de sua saída no emprego, bem como na ausência de registros
posteriores. 6. A ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é
suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta
a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade. 7.
Dessa forma, não tendo o requerido produzido nos autos prova da sua condição
de desempregado, merece reforma o acórdão recorrido que afastou a perda da
qualidade de segurado e julgou procedente o pedido; sem prejuízo, contudo, da
promoção de outra ação em que se enseje a produção de prova adequada. 8.
Incidente de Uniformização do INSS provido para fazer prevalecer a orientação
ora firmada. (Pet 7115 – STJ)

Inclusive, ressalto aqui mais dois fatos importantes que devem ser levados em
consideração: primeiramente, uma das testemunhas ouvidas em AIJ informou
que o pai da autora fazia bicos antes de ser preso; além disso, vejo pelos
extratos do CNIS juntados aos autos que durante o período do alegado
desemprego do encarcerado (após 02/2017), a genitora da requerente também
não estava trabalhando, assim, não há dúvidas de que de alguma forma o
suposto instituidor do benefício estava auferindo renda para sustentar a sua
família.

Ademais, somente por zelo, destaco aqui que, a despeito do entendimento da
TNU de que “a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não
impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito”
(Súmula 27), no caso concreto as provas trazidas aos autos são indicativas de
que o pai da autora estava exercendo alguma atividade lucrativa antes de ser
preso, não havendo, assim, que se falar em desemprego involuntário.

Desse modo, não acolho a pretensão autoral, por ter ficado demonstrado que
quando da prisão, em 06/06/2018, o Sr. Ivan Anacleto da Silva não tinha mais a
qualidade de segurado do RGPS, tendo essa se mantido somente
até 15/04/2018[1].

Dispositivo:
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Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil."

Acerca da matéria, assevero que o segurado que deixa de exercer atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social continua mantendo essa qualidade até 12
meses depois da cessação das contribuições (art. 15, II, Lei nº 8.213/91). A perda da
qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para
recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo
estipulado pelo inciso II, do art. 15, da Lei 8.213/91.

Já o período de graça também pode ser prorrogado por conta do desemprego,
por mais 12 meses, sendo que o art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91, assim dispõe: “Os prazos do
inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado,
desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social”.

A letra da lei condiciona a prorrogação do prazo à comprovação da situação de
desemprego pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Entretanto, a
jurisprudência é pacífica em assinalar que o registro no Ministério do Trabalho não é
imprescindível e que a condição de desempregado pode ser provada por outros fatores.

No caso dos autos, a controvérsia gira em torno da real situação de desemprego
do segurado, na data da prisão. Realizada audiência de instrução e julgamento com esta
finalidade, as testemunhas (Sra. Ariana e Sra. Elileusa) confirmaram que, no momento da
prisão, o segurado estava desempregado, espalhando currículo. A Sra. Elileusa afirmou que o
segurado fazia "bicos", vendia chinelos após ter sido mandado embora.

A realização de habitual trabalho autônomo é suficiente para desqualificar a
situação de desemprego, pois o trabalhador exerce atividade remunerada que o enquadra
como segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de segurado contribuinte
individual. Ressalva-se, porém, a situação de quem exerce trabalho autônomo de forma
esporádica, sem consistência para gerar renda suficiente a assegurar a subsistência do
trabalhador. Era esse o caso do segurado, Sr. Ivan Anacleto da Silva.

A Turma Nacional de Uniformização uniformizou o entendimento de que
atividades esporádicas, popularmente chamadas de “bicos”, não descaracterizam a situação de
desemprego para fins de prorrogação do período de graça. Nesse sentido, destaco os seguintes
julgados:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDRÊNCIA. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO
DESEMPREGADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA.
EXERCÍCIO EVENTUAL DE ATIVIDADES INFORMAIS ('BICOS'). NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO.
PRECEDENTE DA TNU. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM 13.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. 1. Trata-se de Incidente de
Uniformização pelo qual se pretende a reforma de acórdão oriundo de Turma
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Recursal dos Juizados Especiais Federais em relação ao qual se imputa
divergência quanto à interpretação de Lei Federal na solução de questão de
direito material, nos termos previstos no art. 14 da Lei nº 10.259/2001. 2.
Preliminarmente, diga-se que a TNU definiu quanto ao conhecimento de
incidentes de uniformização que: "um precedente do Superior Tribunal de
Justiça é suficiente para o conhecimento do pedido de uniformização, desde que
o relator nele reconheça a jurisprudência predominante naquela Corte" (QO 05);
"Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (QO 13); "é inadmissível o
pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um
fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles" (QO
18); "se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser
conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar
na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas
e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias
inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para
que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a
respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional
sobre a matéria de direito" (QO 20); "é possível o não-conhecimento do pedido
de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não
guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma" (QO 22); "não se
conhece de incidente de uniformização interposto contra acórdão que se
encontra no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
externada em sede de incidente de uniformização ou de recursos repetitivos,
representativos de controvérsia" (QO 24); "o conhecimento do pedido de
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido
por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado" (QO 35); "não cabe
incidente de uniformização que verse sobre matéria processual" (Súmula nº 43);
"não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato" (Súmula nº 42). 3. No ponto impugnado, o acórdão recorrido
deferiu a concessão de auxílio-reclusão, considerando que houve a manutenção
da qualidade de segurado, em razão da prorrogação do período de graça pelo
desempregado, entendendo, ainda, que não prejudica a prorrogação o exercício
de "bicos" pelo segurado-desempregado. 4. No paradigma, apontou-se que
afasta a situação de desemprego o fato de que o segurado "trabalhava na
informalidade, fazendo bicos". 5. Incidência da Questão de Ordem 13, uma vez
que o entendimento defendido no paradigma está contrário à posição hodierna
desta TNU, que firmou entendimento no sentido de que "no julgamento do
PEDILEF 2010.70.54.002144-8 esta Turma Nacional de Uniformização
afirmou que 'O trabalho esporádico não retira a condição de desempregado
para fins de prorrogação do período de graça'...Extrai-se da sentença
prolatada ('027-sentenca. Html') que, segundo a prova testemunhal, 'após
encerramento do seu último vínculo formal, o autor se limitou a viver de bicos,
(...) sem nenhum patrão certo, e apenas esporadicamente'. Logo, o presente feito
não está divergindo da jurisprudência fixada nesta TNU" (grifei) (PEDILEF nº
05002306820104058306, Rel. Juiz Federal DANIEL MACHADO DA Rocha, j.
18.06.2015). 6. A circunstância de o julgado da TNU versar sobre pensão por
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morte não invalida a extensão do entendimento ali exposto ao caso ora em
discussão, uma vez que a similitude reside na análise da prorrogação prevista
no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.213/91, cujos efeitos alcançam todos os benefícios
previdenciários. 7. Ademais, em favor da utilização das razões expostos no
PEDILEF nº 0500230-68.2010.4.05.8306 para a solução da presente causa,
aponto que ali se tratou de pedido de pensão por morte, tendo o eminente relator
se valido de precedente em que se discutia pedido de concessão de auxílio-
reclusão, para chegar à conclusão de que o exercício de "bicos" não
descaracteriza o desemprego (para fins de prorrogação do período de graça). No
presente caso, a situação é idêntica, apenas com os "sinais invertidos": Examino
pedido de auxílio-reclusão utilizando o precedente caso de processo versando
sobre pensão por morte. 8. A hipótese dos autos é de não conhecimento do
incidente. (TNUJEF; Proc. 5002629-09.2012.4.04.7204; SC; Rel. Juiz Fed.
Sérgio Murilo Wanderley Queiroga; DOU 18/11/2016; Pág. 349) 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS. AUXÍLIO-
RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. EXTENSÃO DO PERÍODO
DE GRAÇA. O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ESPORÁDICAS NÃO
DESCARACTERIZA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. INCIDENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Da análise das provas, verifica-se que o
recluso exercia, para sobreviver, atividades esporádicas, popularmente
chamadas de “bicos”, sem caráter efetivo de vínculo laboral ou estabelecimento
de atividade própria de contribuinte autônomo. Assim, resta concluir se tais
“bicos” descaracterizam ou não a situação de desemprego. 8. Como é sabido, o
juiz deve interpretar o direito, em sintonia às diretrizes econômicas vigentes e à
realidade social em que estão insertas as partes. Ora, como as circunstâncias
apontam para a situação de desemprego, a realização de atividade aqui ou acolá
de forma não sistemática ou permanente, não desnatura essa condição do
segurado. Tais atividades apenas instrumentalizam oportunidades eventuais de
sobrevivência ao segurado, tanto porque esse não se rotula nessa atividade com
fim ou vinculação profissional. (...) 10. Incidente de Uniformização de
Jurisprudência conhecido e improvido, afirmando a TNU a tese de que trabalhos
esporádicos, chamados vulgarmente de “bicos”, não descaracterizam a situação
de desemprego. (PEDILEF 5001682-22.2012.4.04.7214, Rel. Juiz Federal
Douglas Gonzáles, DOU 03/07/2015)

Nesse contexto, considero que, no caso dos autos, o período de graça foi
prorrogado por vinte e quatro meses em virtude da situação de desemprego (art. 15, inciso II,
§2º da Lei 8.213/91, propiciando a manutenção da qualidade de segurado na data da prisão,
em 06/06/2018.

Além disso, e comprovada a sua situação de desemprego, vale ressaltar que,
segundo recente jurisprudência do STJ, se o segurado não possui renda no momento de seu
encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado, deve-se considerar o salário de
contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo do que qualquer valor fixado
pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do auxílio à família do recluso.

Nesse sentido:
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RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036
do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se
o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da
Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se
encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral
de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa
renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado
no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da
perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para
o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso
Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a
concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel.
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA
FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão
(art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não
exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no
mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução
8/2008 do STJ. 
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(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para
conceder auxílio-reclusão desde 06/06/2018 (data da prisão e por se tratar de menor incapaz)
até 20/06/2019 (data da sua manutenção em regime semi-aberto). Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362072v13 e do código CRC 7dada606.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:6:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000467-52.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIENE SILVA DE CASTRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora - companheira do
segurado - em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-
reclusão. Em suas razões recursais (Evento 35), alega, em síntese, que (i)  a RECORRENTE,
teve seu pedido negado sob o fundamento de que não conseguira comprovar sua união estável
com o Sr. IATA no momento da prisão do segurado, (ii) a Escritura Pública de União Estável
e a Certidão de Casamento, ambos juntados em (evento 01), em conjunto as provas
testemunhais produzidas pela RECORRENTE, não foram capazes de comprovar a existência
de união estável antes do fato gerador do benefício (prisão do contribuinte), (iii) de fato a
Escritura Pública de União Estável juntada em (evento 01) é datada de momento posterior a
prisão do segurado, entretanto, conforme consta em próprio documento, a RECORRENTE,
declarou expressamente que convivia/convive maritalmente com o Sr. IATA desde
20/11/2005, (iv) Tal fato foi corroborado pela autora e por 03(três) testemunhas em audiência.
Contrarrazões no Evento 39.

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, sob a seguinte
fundamentação:

"LUCIENE SILVA DE CASTRO ajuíza a presente ação em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o
pagamento de auxílio-reclusão em decorrência do encarceramento do Sr. Iata
Anderson Fernandes Silva.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito.

O pedido autoral encontra fundamento no art. 80 da Lei nº 8.213/91. Segundo
este dispositivo, o auxílio-reclusão é concedido aos dependentes do segurado
recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em
gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em
serviço. 

O auxílio-reclusão guarda grandes similaridades com a pensão por morte, assim,
sua concessão depende da comprovação de dois requisitos:
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a) existência do vínculo jurídico (filiação) entre o instituidor do benefício e o
INSS, na data da prisão daquele;

b) demonstração de ser a parte autora dependente do instituidor do auxílio,
quando este foi recolhido à prisão, de acordo com o disposto no art. 16 da Lei nº
8.213/91. Sendo a autora mãe do instituidor da pensão (fl. 18), a sua condição
de dependência deve ser comprovada, conforme o art. 16, § 4º da Lei 8.213/91.

Nos presentes autos se busca comprovar a existência de união estável da autora
e do instituidor do benefício à época da prisão.

Assim, com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos,
designou-se audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e
três testemunhas, por ela arroladas, foram inquiridas.

A parte autora disse que vive com o instituidor do benefício desde seus 25
(vinte e cinco) anos de idade e que atualmente teve um filho com ele.

As testemunhas alegaram em síntese que a autora vivia com o Sr. Iata, na casa
dele e que inclusive cuidava dos filhos dele, advindos de outro casamento.
Ademais, atualmente a autora reside no mesmo imóvel.

Em que pese os testemunhos prestados em audiência serem favoráveis a parte
autora ao afirmarem que ela e o instituidor do benefício de fato viviam juntos
desde antes de sua prisão, não se constata, nos autos, documentos que
comprovem a união estável afirmada pela parte autora e suas testemunhas.

Isso porque, a Escritura Pública de União Estável (documento 7, evento 01),
declara que no momento de sua realização, datada em 03/07/2012, que o Sr. Iata
já se encontrava preso.

O mesmo ocorre com a Certidão de Casamento (documento 06, evento 01), em
que a sua feitura se deu em 25/08/2017, ocasião esta em que o Sr. Iata já estava
preso.

Destarte, não há documento nos autos que comprova a união estável da autora e
do instituidor do benefício antes de seu recolhimento carcerário.

Portanto, a autora não se enquadra como dependente do instituidor do benefício,
haja vista a não comprovação de união estável anterior a prisão do Sr. Iata.

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de auxílio-reclusão e declaro
extinto o presente feito com julgamento do mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil."

No entanto, a autora afirma ter convivido em união estável com o segurado até a
data da prisão (27/03/2013 – Evento 1, COMP4) e, como prova do seu direito, junta certidão
de casamento realizado em 25/08/2017, escritura pública  de união estável firmada em
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3/7/2012, declarando que a autora e o Sr. Iata convivem há aproximadamente seis anos e
meio, no período que compreende a data 20/11/2005 até a presente data.

Em audiência, realizada em 07/08/2019, a autora prestou depoimento pessoal e
foram colhidos os depoimentos das testemunhas, conforme os relatos a seguir transcritos da
sentença:

Depoimento autora -

que mora em Ecoporanga; que conta atualmente com 39 anos; que foi morar
com o Sr. Iata desde que ela tinha 25 anos e depois se casou em 2017; só teve
relacionamento amoroso com ele; convive com o Sr. Iata há aproximadamente
15 anos; o Sr. Iata foi acusado de pedofilia; que ele continua preso.

Testemunha - Sra. Regina Paiva Bandeira de Melo

que conhece a autora desde que ela tinha 5 anos de idade; que o Sr. Iata
trabalhou como pedreiro em suas terras e depois por volta de 5 a 6 anos na
ordenha, com carteira assinada; no momento da prisão, ele estava na ordenha; a
autora já morava com o Sr. Iata há algum tempo, desde que ele era pedreiro; o
Sr. Iata tem cinco filhos de outros relacionamentos; noo momenele morava com
Luciene numa casa vizinha a sua propriedade; a autora continua convivendo
com o autor, mesmo ele estando preso; a autora só deixou de ir no presídio no
período em que possuía gravidez de risco; a autora sempre visitou o Sr. Iata;
antes dele ser preso, a autora cuidava dos filhos dele; a autora continua morando
na mesma casa que os dois viveram juntos; antes dele ser preso, a autora estava
fazendo curso de noivo e se preparando pra casar; a mãe dos filhos do Iata foi
embora com o vizinho e largou os filhos com ele.

Testemunha - Sra. Luciana Paiva Tostes Chaves

que não é parente da autora; que conhece a autora há muitos anos; conhece a
autora desde que ela ficava no orfanato; a autora e o Sr. Iata estão juntos há
muitos anos, há mais de 12 anos; o Sr. Iata trabalhava como pedreiro e depois
no curral nas propriedades da sua mãe; a autora e o Sr. Iata moravam juntos com
os quatro filhos que ele tinha, agora tem mais uma criança; o Sr. Iata é separado
há muitos anos da antiga mulher e a autora era quem cuidava deles; o Sr. Iata foi
preso em 2012 e ele já moravam juntos há algum tempo; depois da prisão, as
crianças continuavam a morar com ela; a autora continua morando na mesma
casa que morava antes com o Sr. Iata; a autora não trabalha, e acha que ela vive
de Bolsa Família; toda a comunidade enxergava a autora e o Sr. Iata como
família; antes da prisão, já moravam juntos mas estavam se preparando pra
casar.

 

Testemunha - Sra. Luciana Francisca dos Santos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 176



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 316/431

5000467-52.2019.4.02.5005 500000394849 .V11 JES10769© JES10769

que não é parente da autora; que a autora e o Sr. Iata começaram a namorar e já
foram morar juntos; o Sr. Iata era casado, se divorciou e ficou com os filhos
junto com a autora; a autora era a mãe dos filhos do Sr. Iata; o Sr. Iata
trabalhava na Fazenda da Sra. Regina; se lembra da época em que o Sr. Iata e
nessa época ele já morava junto com a autora, na mesma casa que ela mora até
hoje; a autora visitava o Sr. Iata; só parou de visitar por causa do bebê; a autora
cuidou dos filhos dele depois que o Sr. Iata foi preso.

Como se observa, os depoimentos prestados em audiência comprovam a
durabilidade e a intenção em constituir família. A primeira testemunha (Sra. Cheila Miranda
Leal Pontana) confirma que a autora e o segurado moraram juntos tanto na casa da sua mãe
como em imóvel alugado e moravam como família (a autora, sua filha e o segurado), no
momento da prisão.

Ressalva-se o entendimento pessoal quanto à necessidade de início de prova
material, diante do seguinte entendimento superior: "É firme o posicionamento do STJ no
sentido de que é possível o reconhecimento de união estável com base em prova
exclusivamente testemunhal, ressaltando aquela Corte que a prova testemunhal é sempre
admissível, se a legislação não dispuser em sentido contrário, e que a Lei nº 8.213/91
somente exige prova documental quando se tratar de comprovação do tempo de serviço"
(STJ, Primeira Turma, AC 00024683820174059999, Relator(a): Des. Fed. Élio Wanderley de
Siqueira Filho, DJ 24/01/2018).

Analogicamente, vale lembrar que a TNU editou a Súmula 63: "A comprovação
de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova
material".

Diante disso, e considerando que a autora requereu o benefício 90 dias  (Lei
13.183/2015 vigente à época) após a data da prisão (DER 13/10/2015), o benefício deve ser
concedido com DIB em 13/10/2015, nos termos do art. 74, inciso I c/c art. 80 ambos da Lei
8.213/91.

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para
determinar ao INSS conceder benefício de auxílio-reclusão, a partir de 13/10/2015 (data do
requerimento), nos termos da fundamentação supra. As parcelas pretéritas deverão ser
atualizadas mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação.  Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000394849v11 e do código CRC 9781b06c.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5008123-72.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIETE BERNARDES VIEIRA MANZOLI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Evento 30, Reclno 1) interposto pela autora em
face da sentença que julgou improcedente o benefício de auxílio-reclusão. Alega a recorrente
que é esposa de segurado recluso, e que a renda a ser considerada é a dos dependentes e não
do recluso, pois está preso e não tem como prover o sustento de sua família, estando esta
sofrendo inúmeras dificuldades para se manter. Contrarrazões no Evento 33.

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.

Sendo assim, e diante do entendimento do STF, a partir de 1º de janeiro de
2018, o auxílio-reclusão era devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição
fosse igual ou inferior a R$ 1.319,18 (um mil, trezentos e dezenove reais e dezoito centavos),
conforme Portaria Interministerial MPS/MF nº 15, de 16/01/2018.

Acontece que, no caso dos autos, a prisão ocorreu no dia 14/11/2018 e o último
salário-de-contribuição do segurado, antes da prisão (outubro/2018), foi no valor de R$
1.883,09 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e nove centavos), muito superior ao teto
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fixado pela supramencionada Portaria. Portanto, a sentença bem analisou as alegações das
partes e todos os documentos apresentados nos autos, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000351313v8 e do código CRC d2913bc0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000779-65.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JHUAN FLAVIO CEDRAZ PAZINI (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Evento 26) interposto pela autora em face da
sentença que julgou improcedente o benefício de auxílio-reclusão. Alega a recorrente que a
última contribuição do genitor do recorrente fora de R$ 1.109,28, consoante o CNIS anexo e
que, na remota hipótese de não ser considerado a contribuição referente ao mês da prisão do
segurado, o benefício ainda será devido pela relativização do critério econômico, uma vez
que o autor é deficiente físico por conta de uma assimetria corporal o que demanda um
intensivo acompanhamento médico com remédios de alto custo. Contrarrazões no Evento 38.

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.

No caso, a prisão ocorreu em 16/12/2017 (Evento 1, COMP9). A partir de 1º de
janeiro de 2017, o auxílio-reclusão era devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-
contribuição fosse igual ou inferior a R$ 1.292,43 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e
quarenta e três centavos), conforme Portaria Interministerial MPS/MF nº 8, de 13/01/2017.
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E, apesar da alegação autoral de que a última contribuição do genitor do
recorrente fora de R$ 1.109,28, verifico que o último salário-de-contribuição integralmente
recebido pelo segurado muito supera o teto fixado pela supramencionada Portaria, uma vez
que, conforme extrato previdenciário juntado no Evento 1, COMP7, o salário-de-contribuição
do mês anterior à prisão do segurado correspondeu a R$ 1.826,11 (um mil, oitocentos e vinte
e seis reais e onze centavos).

Nos termos do art. 116 do Decreto nº 3.048/1999, é equivocado utilizar como
mês de referência dezembro/2017, visto que a prisão ocorreu em 16/12/2017 e salário-de-
contribuição do mês de dezembro é proporcional aos dias trabalhados e não corresponde ao
último salário-de-contribuição integralmente recebido pelo segurado.

Por fim, vale ressaltar que não é cabível a relativização do critério econômico
para a concessão do benefício, uma vez que não há previsão legal.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000393953v5 e do código CRC 5c12ce0c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000559-70.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TAISA SOARES DE OLIVEIRA BARCELLOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o benefício de auxílio-reclusão. Alega a recorrente (Evento 24,
Reclno1), em síntese, que (i) é casada com o segurado recluso, Sr. Adriano Barcellos dos
Santos, (ii) a renda mensal média bruta era no valor de R$ 1.650,00 e (iii) o critério
econômico do benefício atualmente pleiteado é relativo e pode ser flexibilizado, no caso
concreto. Contrarrazões no Evento 28, CONTRAZ 1.

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.

No caso, a prisão ocorreu em 10/02/2018 (Evento 16, CONBAS1). A partir de
1º de janeiro de 2018, o auxílio-reclusão era devido aos dependentes do segurado cujo
salário-de-contribuição fosse igual ou inferior a R$ 1.319,18 (um mil, trezentos e
dezenove reais e dezoito centavos), conforme Portaria Interministerial MPS/MF nº 15, de
16/01/2018.
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Como bem ressaltou a sentença, as remunerações dos meses de junho a outubro
de 2017 foram superiores ao limite estabelecido pela legislação, perfazendo o total de R$
1.650,00, e no período de novembro de 2017 a janeiro de 2018 no valor de R$
1.696,20 (CNIS do Evento 10, PET2).

Assim, apesar da alegação autoral da necessidade de flexibilização do critério
econômico, verifico que o último salário-de-contribuição integralmente recebido pelo
segurado muito supera o teto fixado pela supramencionada Portaria.

No mais, vale ressaltar que, nos termos do art. 116 do Decreto nº 3.048/1999, é
equivocado utilizar como mês de referência fevereiro/2018, visto que a prisão ocorreu em
10/02/2018 e salário-de-contribuição do mês de fevereiro é proporcional aos dias trabalhados
e não corresponde ao último salário-de-contribuição integralmente recebido pelo segurado.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371859v7 e do código CRC 805544b0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000167-30.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARINALVA DA PENHA ARAUJO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face de sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada
a dependência econômica da autora em relação ao filho e segurado recluso. Em suas razões
recursais (Evento 34, Reclno2), alega, em síntese, que (i) a requerente, mãe do recluso, mora
com outros três filhos na casa, com idades de 16, 11 e 5 ano, (ii) o recluso também morava
com sua genitora e conforme depoimentos das testemunhas sempre laborou informalmente e
sempre ajudou em casa, tendo conseguido emprego pouco antes de ser preso, (iii)
a requerente em seu depoimento informou que sobrevive com a renda do bolsa família e
pensão do ex-marido, no valor de R$ 250,00, que os outros filhos não trabalham e que Daniel
ajudava com as despesas e que Daniel não era casado nem tinha filhos e (iv) está comprovada
sua dependência econômica em relação ao seu filho. Contrarrazões no Evento 40,
CONTRAZ1.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

Trato de demanda ajuizada por  MARINALVA DA PENHA ARAÚJO
NUNES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em virtude da
prisão do seu filho, Daniel de Araújo Nunes, ocorrida no dia  26/05/17 (doc. 8,
evento 1).

A autora requereu o benefício da gratuidade judiciária, ainda não deferida.

Feita essa breve síntese, deixo de relatar outros pormenores, como autoriza o
art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie por força do art. 1º da Lei n.
10.259/2001.

Inicialmente consigno que, por se tratar de demanda visando à concessão de
benefício previdenciário em razão do recolhimento do segurado à prisão, o que
erige a prestação ao patamar de verba alimentar, passo a julgar o feito, com
fulcro no que dispõe o artigo 12, IX do Código de Processo Civil.

2. FUNDAMENTAÇÃO
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O auxílio-reclusão é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos
dependentes do segurado recolhido à prisão, que for de baixa renda e não
receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço (Lei n. 8.213/91, art. 80).

O benefício em tela traduz prestação previdenciária substitutiva, destinada a
“amparar os dependentes do segurado detido ou recluso, com o intuito de
assegurar aos dependentes um valor financeiro para minimizar as dificuldades
decorrentes da privação da liberdade do seu provedor” e, assim, “[...] evitar que
sofram condenação injusta, uma vez que a pena imposta não pode ultrapassar a
pessoa do condenado” (Bochenek, Antônio César. Auxílio-reclusão e pensão
por morte. In: Savaris, José Antônio (Coord.). Direito Previdenciário:
problemas e jurisprudência. Curitiba: Alteridade Editora, 2014. p. 294).

São requisitos para a concessão do benefício: i) a prisão do segurado (Lei n.
8.213/91, art. 80); (ii) a qualidade de segurado do recluso (Lei n. 8.213/91, arts.
15 e 80); (iii) a qualidade de dependente do segurado recluso, verificada na data
do recolhimento à prisão (Lei n. 8.213/91, arts. 16 e 80); (iv) a condição de
baixa renda do segurado recluso (CRFB/88, art. 201, IV, com redação dada pela
Emenda Constitucional n. 20/98).

Quanto ao requisito econômico, o art. 116 do Decreto n. 3.048/99, atualizado
periodicamente por Portaria Interministerial publicada pelos Ministérios da
Previdência Social e da Fazenda, considera de baixa renda o segurado
cujo último salário de contribuição, na data em que ocorreu a reclusão/detenção,
for inferior ou igual ao limite abaixo, verificado de acordo com o período em
que ocorreu a prisão:

PERÍODO LIMITE

A partir de 1º/1/2017 R$ 1.292,43 (Portaria n. 08, de
13/01/2017)

A partir de 1º/1/2016 R$ 1.212,64 (Portaria n. 01, de
08/01/2016)

A partir de 1º/1/2015 R$ 1.089,72 (Portaria n. 13, de
12/01/2015)

A partir de 10/1/2014 R$ 1.025,81 (Portaria n. 19 de
10/01/14)
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A partir de 1º/1/2013 R$ 971,78 (Portaria n. 15, de
10/01/2013)

A partir de 1º/1/2012 R$ 915,05 (Portaria n. 02, de
6/1/2012)

A partir de 15/7/2011 R$ 862,60 (Portaria n. 407, de
14/7/2011)

A partir de 1º/1/2011 R$ 862,11 (Portaria n. 568, de
31/12/2010)

A partir de 1º/1/2010 R$ 810,18 (Portaria n. 333, de
29/6/2010)

A partir de 1º/1/2010 R$ 798,30 (Portaria n. 350, de
30/12/2009)

De 1º/2/2009 a 31/12/2009 R$ 752,12 (Portaria n. 48, de
12/2/2009)

De 1º/3/2008 a 31/1/2009 R$ 710,08 (Portaria n. 77, de
11/3/2008)

De 1º/4/2007 a 29/2/2008 R$ 676,27 (Portaria n. 142, de
11/4/2007)
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De 1º/4/2006 a 31/3/2007 R$ 654,61 (Portaria n. 119, de
18/4/2006)

De 1º/5/2005 a 31/3/2006 R$ 623,44 (Portaria n. 822, de
11/5/2005)

De 1º/5/2004 a 30/4/2005 R$ 586,19 (Portaria n. 479, de
7/5/2004)

De 1º/6/2003 a 31/4/2004 R$ 560,81 (Portaria n. 727, de
30/5/2003)

Tabela 1: limite para aferição da condição de baixa renda

Acolho, no ponto, o entendimento de que, nos casos de situação
de desemprego existente ao tempo da prisão, e desde que fique comprovado
o não exercício de qualquer atividade remunerada (nem mesmo informal) após a
cessação das contribuições, o salário-de-contribuição do segurado recluso deve
ser considerado igual a “zero”, devendo ser classificado, por isso, como
de baixa renda (por todos, TNU, PEDILEF n. 50002212720124047016, Rel.
Juiz Federal João Batista Lazzari, j. 08/10/2014, e, ainda, PEDILEF n.
2009.71.58.010103-0, Rel. Juiz Rogério Moreira Alves, DJ de 15/5/2012).

A contrario sensu, o auxílio-reclusão não será devido: (i) ao segurado que esteja
em livramento condicional ou que cumpra pena em regime aberto (prisão
domiciliar, penas alternativas, sursis), entendido como aquele cuja pena é
executada em casa de albergado ou estabelecimento adequado; (ii) aos
dependentes daquele cuja prisão ocorrer após a perda da qualidade de segurado,
observado o período de graça previsto no art. 15 da Lei n. 8.213/91; (iii) a quem
não ostentar, na data do recolhimento à prisão, a condição de dependente do
segurado recluso, nos termos do art. 16 da Lei n. 8.213/91; (iv) ao segurado que
não for de baixa renda ou àquele que receber remuneração de empresa ou
estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em
serviço.

A data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data do efetivo
recolhimento à prisão, quando o auxílio-reclusão for requerido no prazo de 30
(trinta) dias, se a reclusão ocorreu até 04/11/2015, ou 90 (noventa) dias, se a
reclusão ocorreu a partir de 05/11/2015 (data de início de vigência da Lei n.
13.183/2015), contando-se o prazo, em uma ou outra hipótese, deste o
recolhimento à prisão; ou na data do requerimento, se o benefício for requerido
após aqueles prazos (Lei n. 8.213/91, art. 80 c/c o art. 74, I e II, alterados pela
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Lei n. 13.183/2015).O auxílio-reclusão será pago apenas durante o período em
que o segurado permanecer detento ou recluso (Decreto n. 3.048/99, art. 116, §
5º).

Todavia, quando tratar-se de pleito formulado por absolutamente incapaz, contra
quem não corre prescrição, a DIB deverá ser fixada na data do efetivo
recolhimento à prisão, pagando-se, desde então, o benefício (Lei n. 8.213/91,
arts. 79 e 103).

O benefício em apreço não pode ser cumulado com o benefício assistencial de
amparo ao idoso e ao deficiente físico (Lei n. 9.742/93, art. 20, § 4º). Além
disso, o segurado recluso não terá direito aos benefícios de auxílio-
doença e aposentadoria durante a percepção, pelos dependentes, do auxílio-
reclusão, permitida, porém, a opção pelo benefício mais vantajoso, desde que
manifestada também pelos dependentes. A legislação previdenciária permite,
contudo, o recebimento conjunto de auxílio-reclusão e seguro-desemprego
(Decreto n. 3.048/99, art. 167, § 2º).

Feitas essas considerações de ordem geral, passo ao exame do caso concreto.

A prisão ocorreu no dia  26/05/17(documento 8, evento 1).

A qualidade de segurado do recluso é incontroversa, à vista do extrato do
CNIS constante do documento 3, evento 26.

Como a parte autora é mãe do segurado recluso, a dependência econômica não
é presumida, mas deve ser comprovada, nos termos do art. 16 da Lei n.
8.213/91.

Quanto à exigência de que o segurado seja de baixa renda, pela análise do
extrato do CNIS, verifico que, ao tempo em que recolhido à prisão (maio/2017),
o alegado instituidor do auxílio-reclusão percebia salário inferior o limite
máximo estabelecido pela legislação à época.

Quanto à carência (requisito controvertido), ainda que à época da prisão não
vigorasse as alterações promovidas na Lei n. 8.213/91 pela Medida Provisória n.
664/2014, cabe aqui falar sobre ela. Nessa perspectiva, como o auxílio-reclusão
é devido nas mesmas condições da pensão por morte (Lei n. 8.213/91, art. 80), a
concessão daquele benefício (auxílio-reclusão) pressupunha, em regra, o
cumprimento da carência de 24 (vinte e quatro) meses exigida naquela ocasião
em que se deu o recolhimento a prisão.

Todavia, a Lei n. 13.135, de 17 de junho de 2015, não confirmou, no ponto, as
alterações promovidas pela MP n. 664/2014, de cuja conversão resultou aquele
diploma mais recente.
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Assim, voltou a vigorar o art. 26, I, c/c o art. 80 da Lei n. 8.213/91, com a
redação que lhe deu a Lei n. 9.876/99, segundo o qual a concessão da pensão
por mote (e, por conseguinte, do auxílio-reclusão) independe de carência.

Mais a mais, o art. 5º da Lei n. 13.135/2015 previu expressamente que “os atos
praticados com base em dispositivos da Medida Provisória nº 664, de 30 de
dezembro de 2014, serão revistos e adaptados ao disposto nesta lei”. Pela
mesma razão, o direito ao auxílio-reclusão surgido com base em fato gerador
(prisão) ocorrido na vigência da MP n. 664/2014 deve observar o panorama da
Lei n. 13.135/2015, quando o benefício houver de ser implantado – como no
caso – já na vigência desse último diploma, ainda que com efeitos retroativos ao
período em que vigorou aquele primeiro.

No presente caso, a controvérsia reside em saber se a autora mantinha com o
pretenso segurado instituidor, relação de dependência econômica.

Em seu depoimento pessoal, a autora disse que antes de ser preso Daniel
morava com ela; que antes de ser preso, ele trabalhava num sítio, com plantação
de tomate; que antes de trabalhar nesse sítio, Daniel trabalhava como ajudante
de pedreiro; que no sítio ganhava R$ 950,00; que trabalhava há dois meses
nesse sítio quando foi preso; que a autora trabalhava como faxineira; que parou
de trabalhar em julho/2017; que não tinha carteira assinada; que nunca teve
outro trabalho; que também vendia produtos da AVON/NATURA, tendo parado
de vendê-los há pouco tempo; que outros três filhos também residem na casa,
com idades de 16, 11 e 5 anos; que sobrevive com a renda do bolsa família e
pensão do ex-marido, no valor de R$ 250,00; que os outros filhos não
trabalham; que Daniel ajudava com as despesas; que Daniel não era casado nem
tinha filhos.

A testemunha Ivanete disse que conhece a autora há 30 anos; que conhece
Daniel; que Daniel fazia compras para a casa da autora; que Daniel comprava
com o irmão da testemunha, que possuía um mercado; que a autora não
trabalha, somente como faxineira; que a autora vendia AVON/NATURA.

A segunda testemunha afirmou conhecer a autora há anos; que Daniel sempre
trabalhou, mesmo sem carteira assinada; que por último estava trabalhando de
carteira assinada na plantação de tomate; que morava com a autora e ajudava
nas despesas da casa; que a autora não trabalhava de carteira assinada; fazia
trabalhos esporádicos; que Daniel trabalhou por muito tempo como ajudante de
pedreiro auxiliando a testemunha, inclusive; que via Daniel ajudando nas
despesas da casa.

Pois bem.

O filho da autora, quando preso (em maio de 2017), tinha apenas 19 anos de
idade.
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O extrato do CNIS reproduzido no Evento 26, INFBEN3, revela que ele
manteve, em toda a sua história laboral, um único vínculo de trabalho
consignado formalmente, de pouco mais de 5 meses, como empregado de João
Quirino dos Santos.

A alegação da autora, feita em audiência, de que o filho trabalhou, ainda, de
maneira informal, como rurícola ou como pedreiro, não tem amparo em
elementos seguros de prova. 

Doutro vértice, a própria requerente sustentou, em depoimento pesssoal, que
trabalhou, formalmente, até, pelo menos, junho/2017 (ou seja, até depois da
prisão do filho) e, ainda, recebe pensão do ex-marido e  verba do programa
Bolsa-Família.

Assim, não há como admitir como provadas as alegações de dependência
econômica deduzidas na petição inicial, num cenário em que, segundo a prova
dos autos, o filho recluso obteve renda, do próprio trabalho, por tão curto
período (apenas 5 meses) e a autora, por outro lado, com apenas 44 anos de
idade, não demonstra estar acometida de qualquer inaptidão de manter-se, por si
mesma – como, aliás, vinha fazendo mesmo depois de o filho ser preso.

Logo, como não está comprovado, neste caso, o pressuposto concernente à
dependência econômica da autora em relação ao segurado recluso, impõe-se,
por conseguinte, a rejeição do pedido de condenação do INSS ao pagamento do
auxílio-reclusão.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO OS PEDIDOS da autora, resolvendo o mérito, na
forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. Além disso, a prova testemunhal não foi o bastante para
comprovar a dependência econômica da autora em relação ao seu filho, na data do óbito. 

Segundo as testemunhas, o segurado ajudava eventualmente com compras e
outras despesas da casa. E de acordo com o entendimento da Turma Nacional de
Uniformização, eventual auxílio financeiro prestado pelo filho não significa que a autora
dependesse economicamente dele, uma vez que é certo que o filho solteiro que mora com sua
família ajuda nas despesas da casa, que incluem a sua própria manutenção.

Por outro lado, a autora não apresentou nenhum argumento ou elemento de
prova que pudessem modificar a decisão recorrida. Deste modo, a sentença deve ser mantida
pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
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gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000357614v7 e do código CRC b106380d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5001278-43.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SOLANGE LOPES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: ADAILSON HENRIQUE FILHO (AUTOR)
RECORRIDO: ALINE SILVA HENRIQUE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente o pedido do autor, condenando-o a conceder auxílio-reclusão desde
22/07/2016. Em suas razões recursais (Evento 41), alega, em síntese, (i) que o auxílio-
reclusão é descabido por ausência de requisitos legais, (ii) a dependência econômica da mãe
em relação ao filho não pode ser presumida (art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91) e a autora não
atendeu ao comando legal, (iii) pelas informações do CNIS, que o último salário de
contribuição (R$ 1.281,00 em 07/2016) do segurado anterior à data do recolhimento à prisão
(data da prisão: 12/07/2016) foi superior ao limite legal estabelecido pela Portaria
Interministerial MF/MPS nº 013/2015. Contrarrazões no Evento 42.

VOTO

Preliminarmente, vale ressaltar que o caso dos autos não trata de dependência
econômica da mãe em relação ao filho, como alega a autarquia recorrente. Mas, sim de dois
filhos menores requerendo a concessão de auxílio-reclusão em razão da prisão de seu pai, Sr.
Adailson Henrique.

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
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concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.

A prisão ocorreu em 22/07/2016 (Evento 13, PROCADM1).

E a partir de 1º de janeiro de 2016, o auxílio-reclusão era devido aos
dependentes do segurado cujo salário de contribuição fosse igual ou inferior a R$ 1.212,64
(um mil e duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), conforme Portaria
Interministerial MF nº 1, de 08/01/2016. E o seu salário-de-contribuição foi referente no mês
07/2016 foi no valor de R$ 1.218,00 (Evento 13, OUT6). 

Assim, verifico que a diferença entre o limite legal e o valor do último salário-
de-contribuição pode ser considerada irrisória no presente caso. Como se observa, a sentença
bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos autos. O INSS,
por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem
modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da
Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000391811v5 e do código CRC 92fb3c71.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5008349-77.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AMANDA PEDRO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde 06/10/2017, data do
requerimento administrativo. Em suas razões recursais (Evento 28), a autarquia alega, em
síntese, que (i) verifica-se pelas informações do CNIS constantes do autos que o último
saláriode-contribuição do segurado, anterior à data do recolhimento à prisão, foi superior ao
limite legal estabelecido pela Portaria Interministerial, (ii) o último salário recebido pelo
segurado (em abril de 2015) – R$ 985,60 - é superior ao teto previsto pela legislação como
“baixa renda” e (iii) a renda deve ser verificada por meio do último salário-de-contribuição.
Contrarrazões da parte autora (Evento 32).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/1991 dispõe
que o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/1999 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

Compulsando os autos, nota-se que, na data da prisão, em 28/01/2014, o
instituidor do benefício requerido (Carlos Alberto Nascimento) encontrava-se em situação de
desemprego e que sua última contribuição foi vertida em 01/05/2013 (Evento 7, OUT1).

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/99 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se o segurado não
possui renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado,
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deve-se considerar o salário de contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo
do que qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036
do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se
o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da
Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se
encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral
de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa
renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado
no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da
perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para
o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso
Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a
concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel.
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA
FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão
(art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não
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exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no
mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução
8/2008 do STJ. 

(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

 Desta maneira, com base no entendimento acima, estando o segurado
desempregado à época do encarceramento, mas tendo mantido a qualidade de segurado, os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício foram cumpridos, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença proferida.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000391339v3 e do código CRC eebd82ba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5003691-10.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NAYARA FELIPE DE OLIVEIRA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: ANNA CLARA DE OLIVEIRA BATISTA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde 04/05/2016, data da prisão do
segurado. Em suas razões recursais (Evento 58), a autarquia alega, em síntese, que (i) o valor
da “baixa renda”, para fins de concessão do benefício de auxílio-reclusão, é definido por meio
de Portaria, que, para o ano de 2014, foi determinada em R$ 1.025,81, nos termos da Portaria
Interministerial MPS/MF nº 19/2014, (ii) para o efeito de aferir-se a baixa renda do segurado,
não pode o magistrado afastar o referido critério objetivo – ainda que sob a alegação de que o
preso estava desempregado na data da prisão – sob pena de assim o fazendo, afastar
dispositivo regulamentar já declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 587.365/SC, (iii) a renda deve ser verificada por meio do último
salário-de-contribuição. Sem contrarrazões.

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/1991 dispõe
que o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/1999 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

Compulsando os autos, nota-se que, na data da prisão, em 04/05/2016, o
instituidor do benefício requerido (Rodrigo Dias Batista) encontrava-se em situação de
desemprego e que sua última contribuição foi vertida em 05/2015 (Evento 1, CNIS9).

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/99 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se o segurado não
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possui renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado,
deve-se considerar o salário de contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo
do que qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036
do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se
o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da
Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se
encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral
de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa
renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado
no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da
perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para
o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso
Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a
concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel.
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA
FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão
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(art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não
exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no
mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução
8/2008 do STJ. 

(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

 Desta maneira, com base no entendimento acima, estando o segurado
desempregado à época do encarceramento, mas tendo mantido a qualidade de segurado, os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício foram cumpridos, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença proferida.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000389959v4 e do código CRC 490b942b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:17:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0112075-29.2015.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SALMA VICENTE COSTA ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: MESSIAS ALGUSTO COSTA CORDEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde 30/07/2011 (data da prisão do
segurado) até 28/11/2016 (data em que o instituidor foi posto em liberdade). Em suas razões
recursais (Evento 65), a autarquia alega, em síntese, que (i) o valor da “baixa renda”, para fins
de concessão do benefício de auxílio-reclusão, é definido por meio de Portaria, que, para o
ano de 2014, foi determinada em R$ 1.025,81, nos termos da Portaria Interministerial
MPS/MF nº 19/2014, (ii) é necessário notar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a
constitucionalidade do art. 116 do Decreto 3.048/99, determinando que a interpretação a ser
conferida ao art. 13 da EC nº 20/1998 e ao referido dispositivo regulamentar é que o segurado
há de ter baixa renda comprovada pelo último salário-de-contribuição abaixo do teto fixado
administrativamente para que seus dependentes possam usufruir do auxílioreclusão, (iii) é
possível verificar que o Supremo Tribunal Federal firmou a interpretação restritiva dos
dispositivos constitucionais relacionados ao benefício, especialmente a limitação do benefício
a segurados de baixa renda, com base no princípio previdenciário constitucional da
seletividade, (iv) se o art. 116 do Decreto 3.048/1999 e pela Portaria Interministerial
MPS/MF Nº 568, de 31/12/2010, em cumprimento ao disposto nos art. 201, IV da CF/1988 e
o art. 13 da EC 20/1998, estabelece o último salário-de-contribuição do segurado até R$
1.025,81, para o efeito de aferir-se a baixa renda do segurado, não pode o magistrado afastar
o referido critério objetivo – ainda que sob a alegação de que o preso estava desempregado
na data da prisão – sob pena de assim o fazendo, afastar dispositivo regulamentar já declarado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Contrarrazões da parte autora (Evento 71).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/1991 dispõe
que o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/1999 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.
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Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

Compulsando os autos, nota-se que, na data da prisão, em 30/07/2011, o
instituidor do benefício requerido (Carlos Peixoto Cordeiro) encontrava-se em situação de
desemprego e que sua última contribuição foi vertida em 08/2010 (Evento 9, OUT35).

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/99 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se o segurado não
possui renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado,
deve-se considerar o salário de contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo
do que qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036
do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se
o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da
Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se
encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral
de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa
renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado
no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da
perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto
3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação
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fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para
o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso
Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a
concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel.
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA
FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão
(art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não
exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no
mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução
8/2008 do STJ. 

(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

 Desta maneira, com base no entendimento acima, estando o segurado
desempregado à época do encarceramento, mas tendo mantido a qualidade de segurado, os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício foram cumpridos, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença proferida.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000392233v5 e do código CRC b0764104.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:16:52
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RECURSO CÍVEL Nº 0029910-54.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TANIA REGINA BORGHI COUTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a averbação do tempo de
trabalho rural  de 13/09/1977 (quando completou 14 anos) a 25/01/1991 (dia anterior ao
casamento civil).

Em suas razões, alega que (i) haveria prova suficiente para comprovar o
exercício de atividade rural dos 12 aos 14 anos de idade, (ii) faz jus à averbação desse período
(13/09/1975 a 12/09/1977),  por força da Súmula 5/TNU, (iii) possui direito em ter o período
de 01/04/2015 a 15/08/2016, em que recolheu contribuições como contribuinte individual
com alíquota diferenciada (11%), computado para efeitos de carência, (iv) na época do
requerimento administrativo a parte recorrida nãolhe  oportunizou que efetuasse a
complementação das contribuições do período supracitado, já que, caso tivesse conhecimento
dessa prerrogativa, com certeza teria efetuado o pagamento, (v) deve ser autorizada a
complementação das contribuições, sendo determinada que o INSS emita guia para
complementação das contribuições, e após o pagamento, seja o período de 01/04/2015 a
15/08/2016 computado para efeitos de carência do benefício requerido.

Contrarrazões de Evento 45. 

Petição de Evento 49 aduzindo que efetuou a complementação (de 11% para
20%) das contribuições individuais de 01/04/2015 a 15/08/2016, conforme comprovante em
anexo, e, por isso, o referido período deve ser devidamente computado como carência da
aposentadoria almejada; na oportunidade, requereu desistência da ação com relação
ao período em questão, em que se discutia o pagamento a menor das contribuições,  o qual já
se encontra devidamente regularizado perante a autarquia previdenciária.

VOTO

A sentença determinou a averbação apenas do período de 13/9/1977 a 25/1/1991
sob os seguintes fundamentos:

(...)

A parte autora pretende o reconhecimento de período laborado no meio rural em regime de
economia familiar. 
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Como se nota do pedido inicial, a parte autora requer o reconhecimento do exercício efetivo
de trabalho rural a partir dos 12 anos de idade. 

Há muito a jurisprudência nacional estabeleceu a possibilidade de averbação do tempo
trabalhado entre os 12 e 14 anos. Matéria, inclusive, sumulada perante a Turma Nacional de
Uniformização: Súmula nº 5. A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida
para fins previdenciários. 

Gostaria apenas de destacar um ponto em particular da súmula em questão. A averbação do
tempo trabalhado em tão tenra idade é admitido desde que devidamente comprovado. Faz-se
aqui essa ressalva pela própria natureza da atividade desempenhada. Não é segredo a
dificuldade da lida no campo. Serviço duro e de grande exigência física. Também é de
conhecimento geral que, décadas atrás, os indivíduos iniciavam o aprendizado no campo
muito cedo, até  mesmo antes dos 10 anos. 

Contudo, seria essa atividade um trabalho efetivo ou apenas um auxílio no campo, na medida
e com as limitações físicas impostas pela idade? Este questionamento deve ser respondido pela
parte autora na instrução. Não basta, pois, alegar o trabalho no campo a partir dos 12 anos,
faz-se imprescindível uma demonstração mais concreta da participação efetiva e indispensável
do menor no labor. Sem essa comprovação, muito embora seja natural o reconhecimento da
presença do menor no campo, a averbação do tempo como trabalho efetivo, para fins
previdenciários, restará prejudicada. 

Pode-se invocar, inclusive, por analogia, a situação de dependência entre pais e filhos para
fins previdenciários (notadamente pensão por morte e auxílio reclusão). Quer dizer: naquelas
situações, não basta a alegação de que os filhos ajudavam com algumas despesas domésticas
para caracterizar dependência. Não se pode, segundo corriqueiro entendimento
jurisprudencial, confundir auxílio com dependência. Isso porque é inegável que – e não
somente no meio rural – que os filhos por ventura auxiliem os pais em suas atividades
laborativas na medida do possível -. Agora, esse auxílio, em tão tenra idade, não pode ser
equiparado, à meu sentir, a uma jornada de trabalho como qualquer trabalhador urbano ou
rural (já que a pretensão autoral é computar esse tempo rural como tempo de contribuição).

 Ou seja, é possível equiparar esse labor rural, em tão tenra idade, geralmente em meio
período (já que a grande maioria estudava um período do dia), com aquele trabalhador
urbano (somente a partir dos 14 anos – e como menor aprendiz ainda)? Não se pode,
evidentemente, passar a reconhecer, automaticamente, tempo de contribuição pelo simples fato
de o segurado ter nascido no meio rural ou ter auxiliado os pais nas tarefas agrícolas. Esse
labor deve se revelar indispensável ao regime de economia familiar. 

O pedido autoral encontra fundamento no art. 201, § 7º, inc. I da Constituição Federal,
incluído pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998, que assegura a aposentadoria por tempo
de contribuição ao segurado que completar, ao menos, 35 anos de contribuição, se homem, e
30 anos, se mulher. 

Cabe registrar que o tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo
de contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe: Art. 55. O
tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo,
além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o
art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: (...) § 2º O tempo de
serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será
computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes,
exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento. 
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Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91 pode ser computado
para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não podendo, contudo, ser utilizado
para cobrir a carência exigida para este tipo de aposentadoria. 

Para concessão do referido benefício, é necessário que o segurado tenha um mínimo de 180
contribuições mensais à previdência, chamado de carência, conforme estabelecido no art. 25,
inc. II, da Lei nº 8.213/91. 

Importante esclarecer que, para os segurados inscritos na Previdência Social antes da edição
da Lei nº 8.213/91, aplica-se o período de carência descrito na tabela do art. 142. Há,
portanto, que ser analisado se a parte autora atende à carência legal em atividade urbana. 

Verifico que na data do pedido administrativo a parte autora não atendia o requisito da
carência (fl. 103). Contribuiu ela por apenas 14 anos. Encontrava-se inserto na petição inicial
o pedido de reconhecimento de tempo de contribuição entre abril de 2015 e agosto de 2016, o
que seria suficiente para suplantar a carência da aposentadoria por tempo de contribuição. 

Posteriormente, contudo, a parte autora admitiu que neste período houve contribuição
previdenciária com alíquota diferenciada (11% prevista pela Lei Complementar 123/2006), a
qual não confere direito à prestação por tempo de contribuição. Tendo em vista esse
reconhecimento, requereu em audiência a emenda da inicial para que lhe fosse autorizada a
complementação das contribuições relativas aos meses de abril de 2015 a agosto de 2016, com
o intuito de computá-los para efeitos de carência. Tal pedido da parte autora não merece
prosperar. 

O pleito inicial pretende o reconhecimento de aposentadoria por tempo de contribuição desde
a data do requerimento administrativo. O dia do pleito administrativo deve ser o marco para
verificação do implemento das condições do benefício. Se naquela época não havia
contribuições em número suficientes a  suplantar a carência da prestação, evidentemente ela
deve ser negada em juízo. 

Caso a parte autora recolha a complementação, o direito poderá ser reanalisado com base na
nova situação fática apresentada. Eventuais repercussões financeiras, contudo, ocorrerão
apenas a partir do recolhimento, jamais retroagindo. Nestes autos, levar-se-á em consideração
o que havida de concreto quando se pleiteou o benefício administrativamente. Como lá não
havia o mínimo de contribuições para cumprir a carência, evidentemente a aposentadoria será
negada. Porém, como há na petição inicial pedido exclusivo para averbar o tempo de trabalho
rural, a sentença prosseguirá com esse objetivo. 

Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com
base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91,
confirmado na súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça: A prova exclusivamente
testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de
beneficio previdenciário. 

A demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova documental,
a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material. Para tanto, a
demandante juntou os seguintes documentos, dentre outros: registro da autora no sindicato
dos trabalhadores rurais em 1984 (fl. 23); registro do pai desta no sindicato dos trabalhadores
rurais (fl. 25). 

Cumpre salientar que, a jurisprudência pátria admite a comprovação das atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar por intermédio de documentos em nome dos
pais, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para
comprovar o trabalho rural exercido. Neste sentido:
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 PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS: QUALIDADE DE
SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL. ATENDIDOS.
LAUDO PERICIAL: CONDIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1.
Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC,
eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou
STJ. 2. Nos termos do julgamento do RE 631240, decidido com repercussão geral reconhecida,
para as ações ajuizadas até a data dessa decisão, a contestação de mérito caracteriza o
interesse de agir da parte autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao pedido,
sendo, para esses casos, prescindível a provocação administrativa. 3. Os requisitos
indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze)
contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou
total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. Presente início de
prova material: o autor (solteiro) juntou cópia de documentos do genitor: certidão de
nascimento próprio comprovando a condição de lavrador do genitor (fl. 17); escritura de
compra e venda de imóvel rural em nome do genitor (fl. 19) e os respectivos ITRs (fls. 21/37),
notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome do pai (fl. 23/25); que configura início
razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução pro misero.
Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência assentou entendimento no sentido de que as
atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas por
intermédio de documentos em nome dos pais e de terceiros. Isso em razão das dificuldades
encontradas pelos trabalhadores do campo para comprovar o seu efetivo exercício no meio
agrícola. Precedentes. 5. A prova material foi corroborada por prova testemunhal consistente
(contracapa), que confirmou o trabalho em regime de economia familiar: indubitável
qualidade de segurado especial da parte autora. 6. Averiguada pericialmente a incapacidade
parcial e temporária para atividades rurais (fls. 84/87). 7. Em que pese o perito conclua que a
incapacidade da parte autora é parcial, apresentando marcha claudicante, entendo que, no
caso, tal incapacidade torna-se total, visto que o esforço físico, manter-se de pé, caminhar, são
exigências intrínsecas ao labor rural, única atividade desempenhada pela parte autora. Assim,
considerando as condições individuais da parte autora, e averiguada a incapacidade total e
temporária para o labor rural, mostra-se devida a concessão de auxílio-doença. 8. DIB: a
contar da data da citação (f. 04v - 13.10.2005), Recurso Especial Representativo de
Controvérsia. Art. 543-C do CPC. REsp 1369165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014. 9. Consectários legais: a) correção
monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal 10. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os
requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser
recebidos apenas no efeito devolutivo. 11. Apelação do INSS não provida e Remessa oficial
parcialmente provida (item 09). (AC 00355222020134019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON
JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:18/09/2015
PAGINA:2391.)

 Com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas. 

Das testemunhas inquiridas, a Sra. Joana Arezi e a Sra. Sandra Maria, foram aquelas que
forneceram maiores e mais precisas informações sobre a vida laboral da demandante.
Conheceram a autora desde pequena e puderam apontar o efetivo exercício de atividade rural
na propriedade do pai da demandante. O trabalho era desenvolvido na propriedade da família
e utilizava apenas a mão-de-obra desta para cultivar a terra, não havendo contratação de
terceiros. 

Por todo o apresentado, mostra-se claro que o trabalho foi desenvolvido em regime de
economia familiar, o qual se manteve inalterado até o casamento da autora, quando esta
deixou o meio rural. 
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Entretanto, não vislumbro que a prova foi suficientemente precisa quanto ao início efetivo do
trabalho. Como dito alhures, o período de trabalho rural nessa faixa etária pode ser averbado
para fins previdenciários, porém, considerando as exigências físicas da atividade, a prova
processual deve ser ainda mais profunda no mérito, para eliminar dúvidas sobre se a
atividade, na realidade, não constituiu um mero auxílio familiar na lavoura. 

No meu sentir, as provas indicam para o mero auxílio e não para o trabalho efetivo. Deste
modo, cotejando a prova documental e oral produzida em audiência, concluo que a averbação
do trabalho rural deve ser concedida, porém, com restrições. Seu início deve ser computado
quando o autor completou 14 anos (13/09/1977), com encerramento em 25/01/1991, conforme
requerido na inicial.

(...)

A respeito do labor rural por menor de 14 anos, a TNU já sumulou o
entendimento de que é possível o reconhecimento da atividade campesina (Súmula 5: "A
prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de
julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários".

Para a comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural no período
impugnado de 13/09/1975 a 12/09/1977, a recorrente apresentou início de prova material que
foi corroborada pela prova testemunhal, não havendo dúvidas de que a autora laborou com os
pais na roça quando criança.

Assim, deve ser averbado o período em questão.

A respeito do período de 01/04/2015 a 15/08/2016, em que a autora participou
do RGPS como contribuinte individual, os documentos de Evento 49 demonstram que houve
a complementação das contribuições pagas a menor, devendo esse período ser contabilizado
como carência da aposentadoria pleiteada. 

Agora, resta saber se a autora, na DER, em 15/8/2016, reuniu tempo suficiente
para obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, considerando os períodos rurais
(13/9/1975 a 12/9/1997 e 13/09/1977 a 25/01/1991) e o período contributivo como
contribuinte individual. Consta, no espelho do CNIS, que a autora exerceu vínculo
empregatício de 8/5/2000 a 17/5/2014 e pagou contribuições individuais de 1/4/2015 a
30/6/2016 e 1/8/2016 a 30/9/2016. Consta também que houve a complementação das
contribuições relativas a 1/4/2015 a 15/8/2016, o que leva a considerar o período de 1/4/2015
a 15/8/2016 (DER). 

A soma desses períodos não deixa dúvidas de que a autora, na DER, reuniu
mais de 30 anos de carência, o que é suficiente para o recebimento de aposentadoria por
tempo de contribuição. 

Voto por conhecer o recurso da autora e a ele dar provimento para determinar a
averbação de tempo rural de 13/09/1975 a 12/09/1977 e reconhecer o período contributivo
de 1/4/2015 a 15/8/2016 como carência, com a concessão de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO desde a DER em 15/8/2016. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
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estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5000207-09.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO ZANI NETO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (Evento 29), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) faz jus ao reconhecimento de tempo rural de 10/1986 a 12/1988, pois apresentou vários
documentos comprovando o labor, (ii) apesar de possuir vínculo previdenciário como
autônomo de 1/10/1986 a 31/3/1987, este registro se refere ao labor de feirante para atuar na
feira de Colatina/ES, (iii) consta, nos autos, o alvará de licença de feirantes com data de
admissão em 10/10/1986, (iv) nunca deixou o labor rural, desempenhando-o de forma
ininterrupta desde 10/1967, como já foi reconhecido pela autarquia previdenciária, (v)
afastou-se do campo em 1996, (vi) o fato de ter sido admitido apenas em 1989 no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Colatina não significa que, antes disso, não exercia labor rural,
tendo em vista a certidão de casamento (1985) e o certificado de dispensa do Exército (1974)
que o qualificam como lavrador, (vii) no âmbito administrativo, foi realizada Justificação
Administrativa, sendo que todas as três testemunhas (EVENTO 1 – PROCADM 7) afirmaram
que só parou de trabalhar na roça por volta de 1996, (viii) as testemunhas foram unânimes em
afirmar que nunca deixou o meio rural no período pleiteado, sempre laborando em regime de
economia familiar, (ix) faz jus também ao reconhecimento de tempo especial de 1/1/1997 a
8/6/2013, por exposição a hidrocarbonetos, (x) porém, o Anexo nº 13 da NR-15, veiculada na
Portaria MTb nº 3.214/1978, reconhece que os hidrocarbonetos e outros compostos de
carbono são agentes nocivos cancerígenos e, por isso, qualitativos, em que não se exige limite
de tolerância para exposição, (xi) assim, o tempo em que o segurado esteve exposto a
hidrocarbontos deve ser computado como especial, independentemente de sua concentração,
e ainda que tenha sido cedido, pela empresa, equipamento de proteção individual (EPI) para
neutralização dos agentes nocivos, e (xii) o próprio INSS editou o Memorando-Circular
Conjunto n. 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/7/2015, que dispõe que a utilização de
Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e/ou Equipamentos de Proteção Individual não
elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos.

Contrarrazões de Evento 34.

VOTO

Do tempo rural
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O autor sustenta que faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade rural
de 10/1986 a 12/1988. Para comprovar o alegado, apresentou os seguintes documentos:

(i) certidão de casamento, realizado em 6/8/1985, qualificando-o como lavrador;

(ii) documentos demonstrando o domicílio em zona rural à época;

(iii) carteira expedida em 25/10/1989 demonstrando a admissão no sindicato dos
trabalhadores rurais;

(iv) certificado de dispensa, expedido pelo Ministério do Exército, em
30/7/1994, qualificando-o como lavrador;

(v) alvará de licença de feirantes autônomos datado em 10/10/1986. 

Em sede de justificação administrativa, realizada em 5/4/2017, a testemunha
Aloisio Francisco Rossi, afirmou que o autor laborou no campo até 1996, primeiramente com
os pais e irmãos e depois com a esposa e filhos. Por sua vez, a testemunha Edecy Motta
Gonçalves Filho confirmou as informações prestadas pela primeira testemunha, aduzindo que
o autor laborou no campo até 1996. A testemunha Laurizete Chieppe, por seu turno, em seu
depoimento, também confirmou as informações prestadas pelas demais testemunhas. 

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material,
não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ). Esse
início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar
de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

No caso, os elementos dos autos demonstram que o autor laborou no campo até
1996, sendo, assim, devido o reconhecimento de exercício de atividade rural de 10/1986 a
12/1988. Cabe registrar que o INSS reconheceu, administrativamente, atividade campesina de
05/10/1967 a 30/09/1986 a 01/01/1989 a 31/07/1991.

Com relação ao período em que o autor manteve vínculo previdenciário como
autônomo (de 01/10/1986 a 31/03/1987), há documento nos autos demonstrando que, nessa
época, o autor atuou como feirante em Colatina/ES, evidentemente para vender os produtos
agrícolas produzidos por ele e sua família. 

Nesses termos, deve ser averbado o período de 10/1986 a 12/1988 como efetivo
labor rural. 

Do tempo especial

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
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os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)
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É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
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INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

No caso, o autor afirma que faz jus ao reconhecimento de tempo especial
de 1/1/1997 a 8/6/2013, por exposição a hidrocarbonetos (óleo diesel). 

O PPP expedido pela empresa Green Tech Serviços Ltda. demonstra que o
autor, de 1/1/1997 a 8/6/2013, laborou como porteiro e esteve exposto a hidrocarbonetos
(óleo diesel), porém fazendo uso de EPI eficaz. Consta, no campo 14.2, que as atividades
consistiam em "acordar motoristas nos horários previstos, orientar motoristas em qual
dormitório deve repousar, fazer triagem da entrada de visittantes, fiscalizar entrada e saída
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dos empregados em geral, entregar documentos dos veículos aos motoristas, preparar
café/lanche e limpar e organizar dormitórios dos motoristas à noite, executar o controle da
portaria e a vigilância das unidades de prestação de serviços e das instalações da empresa,
executar o abastecimento de veículos de transporte coletivo".

 

Observo, ainda que o primeiro PPP apresentado aos autos, para o mesmo
período acima colacionado, a empregadora para o cargo de porteiro do Autor não  faz menção
às atividades estranhas ao mister  relatadas acima, restando adstrita à descrição do controle de
pessoas ao local de entrada do estabelecimento.

 

Não obstante o fato de que a exposição a óleo diesel (hidrocarbonetos) é
passível de reconhecimento de atividade especial por análise qualitativa e de que a utilização
de EPI eficaz não é determinante para o afastamento da nocividade de agente químico
cancerígeno, nota-se que o autor exercia a função de porteiro na empresa e as atividades
descritas, no PPP, sinalizam que a exposição ao agente nocivo não se dava
de forma habitual/permanente. Ou seja, deprende-se que o contato com o agente químico se
dava de forma eventual e não habitual.

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que julga improcedente o
pedido de reconhecimento de atividade especial. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reconhecer o exercício de atividade rural de 10/1986 a 12/1988, com a revisão da
aposentadoria por tempo de contribuição desde 14/4/2016 (DER).  Sem custas e
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000399946v22 e do código CRC 1a8211c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0016117-51.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DEDIMO ARCANJO SONEGHETI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo  o exercício de atividade rural de
21/12/1971 a 31/12/1988 e o exercício de atividade especial de  20/09/2004 a 02/12/2005,
22/02/2012 a 01/03/2012, 07/08/2014 a 31/12/2014, 01/01/2015 a 31/12/2015 e 01/01/2016 a
15/06/2016.

Em suas razões recursais (Evento 35), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.
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Contrarrazões de Evento 43.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.
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A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:
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(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
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LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
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(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 187



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 364/431

0016117-51.2017.4.02.5053 500000405225 .V7 JES10515© JES10515

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 20/09/2004
a 02/12/2005, 22/02/2012 a 01/03/2012, 07/08/2014 a 31/12/2014, 01/01/2015 a 31/12/2015 e
01/01/2016 a 15/06/2016. 

Para o período de 20/09/2004 a 02/12/2005, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Imetame Metal Mecânica Ltda. demonstrando que, nesse período, esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite legal (90,1 dB), sendo a forma de apuração
do agente por meio de dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso da metodologia
prevista na legislação, conforme fundamentação acima. 

Para o período de 22/02/2012 a 01/03/2012, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Mendes Junior Trading e Engenharia Ltda. demonstrando que, nesse período,
esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite legal (85,41 dB), sendo a forma de
apuração do agente por meio de dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso da
metodologia prevista na legislação, conforme fundamentação acima. 

Para o período de 07/08/2014 a 31/12/2014, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. demonstrando que, nesse período, esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite legal (94,7 dB), sendo a forma de apuração
do agente por meio de dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso da metodologia
prevista na legislação, conforme fundamentação acima. 

Para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. demonstrando que, nesse período, esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite legal (94,7 dB), sendo a forma de apuração
do agente por meio de dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso da metodologia
prevista na legislação, conforme fundamentação acima. 

Para o período de 01/01/2016 a 15/06/2016, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. demonstrando que, nesse período, esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite legal (87,0 dB), sendo a forma de apuração
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do agente por meio de dosimetria, o que é suficiente para demonstrar o uso da metodologia
prevista na legislação, conforme fundamentação acima. 

Deve ser, portanto, mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000405225v7 e do código CRC a68782fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0009118-45.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WALTER SOARES MACEDO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte autora como pelo
INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo como especiais os períodos de 1/3/2009 a 31/5/2010, 1/6/2010 a
31/5/2011, 1/6/2011 a 31/7/2012, 1/8/2012 a 31/5/2013 e 1/6/2013 a 13/2/2017 e deixando de
reconhecer a especialidade nos períodos de 17/6/1991 a 31/7/1997, 1/8/1997 a 31/7/2005 e
1/8/2006 a 28/2/2009.

O INSS, em suas razões recursais (Evento 25), alega, em síntese, que (i) o PPP
não apresenta a medida do ruído obtida conforme a legislação, (ii) não foi fornecido
histograma ou memória de cálculo das medições realizadas durante a jornada de trabalho, (iii)
foi efetuada uma medição única de nível de pressão sonora, não sendo comprovada a
exigência legal de permanência, (iv) em relação aos períodos enquadrados como atividade
especial, o PPP revela que não foi observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO
01 da FUNDACENTRO) e não informado o Nível de Exposição Normalizado (NEN), o que
impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite legal, (v) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN, (vi)
quanto ao período de 1/3/2010 a 31/5/2010 e 1/6/2013 a 13/2/2017, o PPP não especificou a
fonte de calor nem esclareceu o regime de trabalho do autor, se seria contínuo ou
intermitente, com ou sem período de descanso e se o eventual descanso era no próprio local
de trabalho ou em outro local, não atendendo às exigências do Anexo 3 da NR 15 e (vii) o
PPP informa a utilização de EPI eficaz.

Contrarrazões da parte autora (Evento 34).

Em suas razões recursais (Evento 29), a parte autora alega, em síntese, que (i) a
sentença não reconheceu os períodos de 17/6/1991 a 31/7/1997, 1/8/1997 a 31/7/2005 e
1/8/2006 a 28/2/2009, (ii) de 17/6/1991 a 31/7/1997 e 1/8/1997 a 31/7/2005 esteve exposto a
ruído de 91,2 dB, (iii) entre 1/8/2006 a 28/2/2009 esteve exposto a ruído de 91,8 dB, (iv) o
Decreto 53.831/1964 fixou em 80 dB o limite de exposição, mantido até 5/3/1997, (v) a partir
de 5/3/1997 só são consideradas especiais as atividades exercidas com ruídos superiores a 90
dB e, a partir de 18/11/2003, de 85 dB, (vi) houve exposição a ruído acima do limite legal em
todos os períodos afastados pela sentença, (vii) não é necessária a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei 9.032/1995, (viii) o período de 17/6/1991 a
29/4/1995 deve ser reconhecido, pois a exposição ao agente nocivo não precisava ocorrer de
forma permanente, (ix) em todo o período de 17/6/1991 a 10/10/2017 laborou no setor de
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autoclaves, realizando serviços de transportar/acondicionar e realizar o cozimento dos
produtos, retirar dos túneis e transportá-los para a área de descanso/espera para serem
retirados, (x) apesar de exercer a mesma função, apenas a partir de 1/6/2010 o ruído passou a
constar como habitual e permanente no PPP e (xi) esteve exposto à mesma fonte geradora do
fator de risco durante todo o período.

Contrarrazões do INSS (Evento 35).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
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empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
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28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 1/3/2009 a 31/5/2010,
1/6/2010 a 31/5/2011, 1/6/2011 a 31/7/2012, 1/8/2012 a 31/5/2013 e 1/6/2013 a 13/2/2017 e
deixou de reconhecer a especialidade nos períodos de 17/6/1991 a 31/7/1997, 1/8/1997 a
31/7/2005 e 1/8/2006 a 28/2/2009. 

Do recurso do autor

Para comprovar a alegada especialidade, o autor apresentou PPP  (Evento 1,
OUT4, p.22), expedido pela sociedade empresária Frisa - Frigorífico Rio Doce S/A, no qual
consta que exerceu a função de auxiliar de indústria, no período de 17/6/1991 a 31/7/1997, e
de operador de autoclave, entre 1/8/1997 e 23/2/2017 (data de emissão do PPP), sendo ambas
as atividades desempenhadas no setor de autoclaves.

Além disso, consta, no referido documento, a mesma descrição de atividades
desenvolvidas para as duas funções, indicando que o autor era incumbido de "realizar
serviços de transportar/acondicionar e realizar o cozimento dos produtos, retirar dos túneis e
transportá-los para a área de descanso/espera para serem retirados".

No entanto, embora as tarefas realizadas tenham sido as mesmas durante toda a
duração do contrato de trabalho, no mesmo setor da empresa, o PPP aponta que a exposição
ao agente ruído ocorria apenas de forma ocasional e intermitente de 17/6/1991 a 31/5/2010 e,
posteriormente, a partir de 1/6/2010, de modo habitual e permanente.

Contudo, considerando que o autor exerceu as mesmas atividades, no mesmo
setor, durante todo o período de trabalho, não seria compatível entender que as condições de
habitualidade e permanência só teriam surgido a partir de 2010. Assim, apesar do que consta
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no PPP para o período anterior, percebe-se, pelas atividades desenvolvidas, que a parte autora
esteve sujeita à exposição ao agente ruído de forma habitual e permanente, não ocasional nem
intermitente, desde o início do vínculo empregatício.

Nos intervalos de 17/6/1991 a 31/7/1997 e 1/8/1997 a 31/7/2005, a exposição
suportada foi de 91,2 dB, enquanto no interstício de 1/8/2006 a 28/2/2009 o nível de ruído
atingiu 91,8 dB. Dessa forma, observa-se que a especialidade deve englobar também os
períodos não reconhecidos pela sentença, uma vez que o agente nocivo superou os parâmetros
legais (80, 90 e 85 dB) em todos os períodos impugnados. 

Nesses termos, faz o autor jus ao reconhecimento de atividade especial nos
períodos de 17/6/1991 a 31/7/1997, 1/8/1997 a 31/7/2005 e 1/8/2006 a 28/2/2009. 

Do recurso do INSS

Quanto ao recurso do INSS, a discussão a respeito do agente físico calor se
torna inócua diante do reconhecimento da especialidade pela exposição ao ruído. 

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
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18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

O PPP em exame, acostado no Evento 15, relativo ao período de 17/6/1991 a
23/2/2017, demonstra que o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite
legal, nos períodos impugnados, de forma habitual/permanente, sendo a forma de apuração do
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agente físico por meio de dosimetria (com base na NHO-01 da FUNDACENTRO), o que é
suficiente para demonstrar a utilização da metodologia prevista na legislação. 

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Por todo o exposto, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença e
reconhecido o caráter especial da atividade nos períodos de 17/6/1991 a 31/7/1997, 1/8/1997
a 31/7/2005 e 1/8/2006 a 28/2/2009. 

Do tempo contributivo

Com o reconhecimento da especialidade nos períodos impugnados, o autor, na
DER, reuniu o seguinte tempo contributivo:

Nome: WALTER SOARES MACEDO       
         
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

         
17/06/1991 13/02/2017                   9.374            1,00             9.374    25     8     6

         
 Total:             9.374    25     8     6

Assim, o autor conta com tempo suficiente para usufruir de aposentadoria
especial.
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Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso da parte autora para reconhecer a especialidade nos períodos de 17/6/1991 a
31/7/1997, 1/8/1997 a 31/7/2005 e 1/8/2006 a 28/2/2009 e conceder aposentadoria especial
desde a DER, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000396832v27 e do código CRC af435bc9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5002471-71.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DANILO DA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especial o período de 19/11/2003 a 13/02/2006 e determinando a revisão da RMI de
aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 28/6/2017.

Em suas razões recursais (Evento 18), o INSS a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) impugnou o PPP sob o fundamento de que não era possível identificar
adequadamente os responsáveis pelos registros das condições ambientais de trabalho, mas a
sentença não tratou da questão, aceitando como verdadeiras as informações, apesar de o
ponto controvertido ter sido definido especificamente quanto à validade das informações
registradas, (ii) o PPP não observa as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que
reproduz textos de Instruções anteriores, (iii) a partir de 2004, a medição do ruído deve-se dar
em conformidade com o que preconiza a NHO 01 (itens 6.4 a 6.4.3) da FUNDACENTRO,
não sendo mais admissível a utilização de decibemetro ou medição em consonância com a
NR-15, (iv) os LTCATs que aplicam a metodologia antiga, após o período aventado, são
nulos, (v) o  nível de ruído apurado não está expresso em NEN a partir de 01 de janeiro de
2004, portanto, não há direito ao enquadramento pretendido, não se caracterizando atividade
especial no período vertente (ruído sem apuração por NEN), (vi) a parte autora almeja a
concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com base na regra 85-95
desde a data de vigência da Medida Provisória nº 676, de 17 de junho de 2015, invocando sua
incidência no curso do processo administrativo, (vii) porém, o processo administrativo
referente ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição formulado em 23/01/2017
teve sua última e definitiva instância administrativa, gerando o despacho de seu benefício em
23/07/2018, tendo sido reconhecido o direito do autor na data da DER, (viii) na reafirmação
da DER, o INSS reexamina a situação do requerente em momento posterior à data de entrada
do requerimento administrativo e, se o requerente, com base nos fatos supervenientes, tiver
passado a completar os requisitos para o benefício, este é concedido, mas modifica a DER,
(ix) ou seja, para a aplicação desse instrumento é necessário que, na data da DER, o segurado
não satisfaça aos requisitos para o reconhecimento do direito pleiteado, conforme
estabelecido no art. 690 da Instrução Normativa nº 77, de 21/01/2015, (x) se, durante a
análise do requerimento, for verificado que, na DER, o segurado não satisfazia os requisitos
para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o
servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se
para sua efetivação a expressa concordância por escrito, (xi) essa regra aplica-se a todas as
situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado, (xii) na hipótese, não se
aplica a denominada “reafirmação da DER”, visto que foi reconhecido o direito do autor
a aposentadoria por tempo de contribuição NB 1796959577 desde a DER (23/01/2017), não
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havendo sua desistência, (xiii) a reafiramção da DER pretendida pelo autor e reconhecida
pela sentença implica o reconhecimento de que o autor não preenchia os requisitos para
concessão do benefício da forma como ele deduziu na via judicial, (xiv) a pretensão em tela
afronta ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), consubstanciado “in casu” pelo
recebimento desde a DER da aposentadoria por tempo de contribuição, e (xv) não obstante a
tudo isto, uma vez que aplicada a reafirmação da DER, todavia, existe em repercussão geral
no Tema 995 decisum do STJ sobre a matéria em questão, RESP 1.727.063.

O autor, em suas razões de Evento 19, alega, em síntese, que (i) considerando o
implemento dos 95 pontos em 19/02/2017 (Evento 1, doc. 15), faz jus à alteração da DER
para essa data (e não para o dia 28/06/2017, conforme determinado na sentença), (ii) tendo
em vista o enquadramento especial do período de 19/11/2003 a 13/02/2006, com a respectiva
conversão de todo o tempo especial em tempo comum (1,40), é apurado o total de 38 anos, 6
meses e 21 dias de contribuição, equivalente a pontuação de 94 anos, 11 meses e 3 dias, até a
DER inicial, em 23/01/2017, (iii) logo, observa-se que a pontuação ficou muito próxima dos
95 pontos, para não incidência do fator previdenciário, (iv) a decisão administrativa em
última instância foi proferida somente em 19/06/2018, de modo que era dever da autarquia
oportunizar a reafirmação da DER para o momento de implemento dos 95 pontos, (v) se a
autarquia tivesse analisado corretamente o benefício em tempo hábil, no mínimo, poderia ter
desistido do benefício com a DER em 23/01/2017 e pleiteado nova aposentadoria a partir do
implemento dos 95 pontos, (vi) de acordo com o Relatório de Cálculo (Evento 1, doc. 15), 
alcançou 95 pontos em 19/02/2017 (diferença de 27 dias da DER original), (vii) à luz do
direito ao benefício mais vantajoso, o magistrado deveria ter garantido a reafirmação da DER
para o dia de implemento dos 95 pontos em 19/02/2017, (viii) o  INSS tem o dever de
garantir ao segurado o benefício mais vantajoso, conforme previsões expressas na Instrução
Normativa n° 77/2015, (ix) tem o direito de alterar a Data de entrada do requerimento de
23/01/2017 para 19/02/2017, com o fito de garantir o recebimento do benefício mais
vantajoso, sem a aplicação do fator previdenciário no cálculo da RMI, e (x) em 23/10/2019 o
STJ, no julgamento do Tema 995, definiu que é possível a reafirmação da DER até a segunda
instância.

Contrarrazões de Evento 26 e Evento 28.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).
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O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).
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Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
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menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
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menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);
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(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
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o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
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exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especial, o período impugnado de 19/11/2003 a
13/02/2006.

Para demonstrar a especialidade nesse período, o autor apresentou o PPP
expedido pela empresa Viação Itapemirim S/A demonstrando que laborou como montador e
esteve exposto a ruído em intensidade de 92,4 dB (acima do limite permitido em lei, que era
de 85 dB), sendo a forma de apuração do agente por meio da técnica da dosimetria, o que é
suficiente para a comprovação da utilização da metodologia prevista na legislação, conforme
exposto acima. Registre-se que o documento em exame apresenta todos os requisitos legais. 

Assim, deve ser mantida a especialidade no período impugnado pelo INSS. 

Agora, passa-se à análise do direito à reafirmação da DER, questionada por
ambos os recorrentes. 

O autor ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento tempo especial e pela
concessão do benefício mais vantajoso, com a alteração da DER de 23/01/2017 para
19/02/2017 (ou outra data em que implementasse os 95 pontos), ou seja, com a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e sim a incidência do fator
previdenciário. 

O segurado tem direito à concessão de aposentadoria por tempo de contriubição
com a opção de não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma de
sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da Lei
n. 8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.183/2015.

Admite-se a reafirmação da DER, prevista pela Instrução Normativa n. 77/2015
do INSS e ratificada pela Instrução Normativa n. 85/2016, também em sede judicial, nas
hipóteses em que o segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício
após a conclusão do processo administrativo, admitindo-se o cômputo do tempo de
contribuição inclusive quanto ao período posterior ao ajuizamento da ação, desde que
observado o contraditório, e até a data do julgamento do recurso contra a sentença (TR4,
5007975-25.2013.4.04.7003, DJ 18/4/2017). 

Segundo o STF, o segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício em
conformidade com as regras vigentes quando da implementação das condições para a
concessão (RE 269.407 e RE 266.927). Assim, o segurado tem direito à concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição com a opção de não incidência do fator
previdenciário quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição
atingir os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei n.
13.183/2015. 
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Compulsando os autos, nota-se que, a sentença entendeu que somente em
28/6/2017 é que houve o cumprimento da regra para não incidir o fator previdenciário no
cálculo do benefício. O autor, por sua vez, alega que a data correta é 19/02/2017. 

De fato, em 23/1/2017 (DER), o autor não havia atingido os 95 pontos
necessários para obtenção da aposentadoria nos moldes requeridos, pois o INSS, nessa data,
apurou apenas 31 anos, 10 meses e 10 dias ( Evento 1, PROCADM8, doc. 9) e houve
acréscimo, com o tempo especial, de apenas 10 meses e 23 dias e o autor contava com 58
anos de idade (32 +58 = 90 pontos). 

Assim, faz jus a reafirmação da DER na data em que efetivamente implementou
os 95 pontos. 

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro de
2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a possibilidade de
computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a reafirmação da
data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o momento de implementação
dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário.

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso e
lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de que é
possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das
contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado
houver implementado os requisitos para a benesse postulada.   

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso do autor para determinar a reafirmação da DER na data em que efetivamente
implementou os 95 pontos necessários para a não incidência do fator previdenciário. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos, pelo INSS, em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000416176v31 e do código CRC ebec79ae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:19
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RECURSO CÍVEL Nº 0032591-97.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADERLI MIGUEL RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ADERLI MIGUEL
RODRIGUES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a
recorrente mora apenas com o esposo; (ii) as filhas casadas não moram sob o mesmo teto da
autora e são humildes, não tendo condições de ajudar a mãe.

2. Eis o teor da sentença:

2.1 Do requisito etário

 O requisito etário encontra-se preenchido, porquanto a parte autora contava com sessenta e
cinco anos de idade à data do requerimento administrativo.

2.2 Do requisito socioeconômico 

Depreende-se do Mandado de Verificação Social de fls.109/112 que a autora reside com seu
esposo senhor Jayr Rodrigues Vitória. Já a renda familiar é equivalente a um salário mínimo,
proveniente da aposentadoria do esposo. A renda familiar per capita, dessa forma, ultrapassa
o limite de ¼ do salário mínimo.

 No ponto, importa observar que, forte corrente jurisprudencial, à qual me filio, considera
possível uma interpretação analógica do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso
(Lei n. 10.741/2003), de forma a excluir outros benefícios recebidos em valor mínimo por
idosos dessa contagem de renda.

 Tal dispositivo assim prevê:

 Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para
prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício
mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social –
Loas. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos
termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per
capita a que se refere a Loas.
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 Dessa forma, excluindo-se do cômputo da renda familiar o valor da aposentadoria
recebida em valor mínimo pelo esposo da autora, idoso à época do requerimento, a
renda per capita será equivalente a R$0,00, valor inferior ao previsto no §3º do artigo
20 da LOAS.

 Nada obstante, não se pode ignorar que o registro fotográfico de fls.109/111 não evidencia
quadro de miserabilidade a ensejar a concessão do benefício assistencial pleiteado, porquanto
se trata de imóvel próprio, em que pese simples, em condições de moradia adequadas, bem
guarnecido de móveis e eletrodomésticos. Confira-se, a propósito, excerto do relatório social: 

A Sra. Aderli disse que o casal vive do aposento do esposo (1 salário mínimo). Com a
venda de artesanato e chup-chup ela chega a obter uns R$ 50,00 por mês. Não foi
apresentado comprovante de renda. 

(...) 

A casa é própria. Alimentação R$ 500,00 ou mais. Água: R$ 20,00. Luz: R$ 174,00.
Gás: 70,00. Há 5 meses está tomando Xarelto 20mg. Segundoela, custava 250,00 a
caixa. É devido a um tratamento de trombose que ela faz pelo SUS.

 (...

) (...) a casa é espaçosa, possui vários cômodos e está em bom estado de conservação. A
requerente também aparentou boa saúde.

 Às fls.116/117, a parte autora, manifestando-se sobre o laudo, aduz, dentre outros “Sendo a
renda excluída, devemos ainda analisar outros fatores subjetivos, no caso em tela, ficou
demonstrado em fotografias, que o casal reside em imóvel simples, localizado na comunidade
de Povoação, tendo ainda que pagar R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) de medicamento
para evitar trombose” (sic). Sem embargo, o oficial de justiça registrou que a autora teve duas
filhas, cabendo-lhes, em primazia ao Estado, como já dito, o dever de contribuir com as
despesas familiares, salvo impedimento financeiro não demonstrado nestes autos.

 Outrossim, não há nos autos receita médica confirmando que a autora faz uso da medicação
alegada, ou mesmo comprovação documental de que a autora paga mensalmente o valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para compra do medicamento. 

É digno de registro, ainda, que não se afigura lícito deduzir da base de cálculo da renda
familiar per capita as despesas básicas mensais (água, luz, alimentação comum, aluguel, etc.)
e o gasto com medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 

Por fim, a Declaração da Composição do Grupo e Renda Familiar (fls.11/12) deixa certo que,
ao tempo do requerimento administrativo, as condições socioeconômicas do grupo familiar
não eram diversas daquelas apontadas acima.

À luz dos elementos acima, concluo não ter ficado comprovado, seja à data do requerimento
administrativo, seja à data da perícia social, quadro de miserabilidade, um dos pressupostos
múltiplos e concorrentes para obtenção do benefício pretendido. 

De rigor, portanto, a rejeição do pedido autoral. 

3. DISPOSITIVO Do exposto, REJEITO O PEDIDO, resolvendo o mérito, na forma do art.
487, I, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 - Lei n.13.105/2015).    ...
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3.  A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).
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5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. O núcleo familiar é composto pela autora e seu esposo que recebe uma aposentadoria no
valor de um salário mínimo - única renda do casal. Moram em casa própria, espaçosa e em
bom estado de conservação.  Note-se pelo laudo social e fotográfico que a família vive em
condições simples, mas não há situação de vulnerabilidade social.

7. Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

9.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000381154v6 e do código CRC 1fa6ef66.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 13/11/2019, às 13:54:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5003688-89.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AMELIA RODRIGUES DE CARVALHO LUIZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 59), alega, em síntese,  que (i) a recorrente é portadora de
esquizofrenia paranoide, (ii) a enfermidade da autora é incapacitante e impossibilita sua
inserção no mercado de trabalho, (iii) de acordo com o entendimento mais contemporâneo do
STF, acerca do requisito sócioeconômico, pode-se aferir a miserabilidade do indivíduo para
fins de deferimento do benefício de prestação continuada por outros elementos, (iv) os laudos
trazidos pela Recorrente são incontestes, pois demonstram que a Recorrente detém as
enfermidades supracitadas, (v) em caráter de exceção, ainda que este juízo entenda que
a Recorrente não detenha incapacidade, o simples fato deste ser portador de doença
estigmatizada pela sociedade como é o caso em tela, faz imprescindível a análise de todo o
conjunto probatório, (vi) a recorrente comprova sua incapacidade e miserabilidade nos autos.
Contrarrazões no Evento 63. 

VOTO

Consta, nos autos, que a autora requereu benefício em 25/05/2017 e que foi
indeferido em virtude da renda per capita familiar ser superior ao limite legal (Evento 1,
INDEFERIMENTO10).

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário-mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.
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Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário-mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no valor de até um salário mínimo percebido
pelo idoso ou deficiente que integre o grupo familiar;
não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação acima, haja vista que se presume ser o
rendimento de um salário mínimo inteiramente consumido com os cuidados de que o seu titular requer;
os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda governamental, não devem ser levados em
consideração para efeito de cálculo da renda per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do
Decreto 6.214/2007.

No caso, o relatório social do Evento 10, realizado em 24/06/2018, revelou que
a autora mora numa casa de alvenaria, piso de cerâmica, cobertura de laje, sendo constituída
por cinco cômodos (dois quartos, uma sala e uma cozinha) um banheiro localizado na parte
externa da casa. Constatou-se que a casa onde mora a requerente possui precárias condições
de se habitar – cômodos pequenos, com infiltração e mofo nas paredes, janelas e portas
avariados. Especialmente o banheiro em condições insalubres. Averiguou-se que a mobília e
eletrodomésticos existentes no interior da moradia apresentam estado precário para uso e
conservação – grande parte danificada

A família possui três integrantes (a autora, o marido e o filho) e o
salário recebido pelo marido (Sr. Silas Cezar Luiz, Gari da Prefeitura de Cariacica, 57 anos)
faz com que a renda per capita familiar seja superior a um quarto do salário mínimo. Não
obstante, a concessão de BPC se justificaria em razão de o estado de vulnerabilidade social
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verificado na perícia social, de acordo com o entendimento do STF ora exposto. Isso porque
as provas dos autos permitem a conclusão pela caracterização da condição
de miserabilidade da parte e de sua família.

No tocante ao requisito da deficiência, o laudo do Evento 30 conclui pela
deficiência da parte autora. Destacou a perita que (i) a autora, atualmente com 58 anos, é
portadora de esquizofrenia residual, (ii) apresenta sintomas como embotamento afetivo,
puerilidade, fascies de psicose crônica. Empobrecimento da vida psíquica, comportamento
desorganizado, apatia, baixo funcionamento intelectual ( dificuldade de entender informações
e usá-las para tomar decisões), redução do juízo crítico e de realidade, (iii) a autora tem 
limitação que prejudica sua convivência na sociedade, (vi) não tem aptidão mental para
trabalhar devido ao baixo funcionamento intelectual, alterações de comportamento e
puerilidade e (viii) não existe nenhuma atividade profissional, compatível com sua idade e
grau de instrução, que poderia ser exercida pela pessoa examinada.

No mais, a súmula 29 da TNU estabelece que, para os efeitos do art. 20, §2º da
Lei 8.742/1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as
atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio
sustento. E esse é o caso dos autos.

Voto por conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento ao recurso da parte autora
para determinar a concessão de benefício assistencial de prestação continuada desde a DER
em 25/05/2017. As parcelas pretéritas deverão ser atualizadas conforme o Manual de
Cálculos da Justiça Federal, nos termos da recente decisão proferida nos autos do RE 870947,
com repercussão geral. Deferimento de tutela de urgência com base em toda a fundamentação
de fato e de direito lançada neste voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias. Sem
condenação em custas ou honorários de sucumbência, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000362787v18 e do código CRC 7393e080.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5005637-17.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO FERREIRA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).

Em suas razões recursais (Evento 45), alega, em síntese,  que (i) nota-se que o
Juiz de piso considera como salário recebido pela esposa do demandante aquele apontado no
CNIS, mas as remunerações contidas no CNIS da esposa do recorrente são de caráter
eventual, uma vez que consta do PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO DE
VIANA, salário base de R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais), ou seja, salário
mínimo, (ii)  os valores recebidos pela autora além de seu salário base são variáveis, não
devendo ser computados para fins de apreciação de renda familiar, (iii) o juízo de piso conclui
que o autor não comprova seu estado incapacitante, mas não se verifica da instrução
processual, qualquer realização de perícia judicial para que embasasse tais conclusões, sendo
abarcados somente laudos administrativos para tanto, (iv) o autor comprova nos autos que é
portador de CARDIOPATIA GRAVE.

Contrarrazões de Evento 50.

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito. Consta, nos autos,
que a parte autora formalizou o requerimento do benefício em 20/06/2018 e o motivo do
indeferimento foi a renda per capita familiar.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
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criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que integre o grupo
familiar;

não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo inteiramente
consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de cálculo da renda
per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do Decreto
6.214/2007.

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência Social, a família
é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
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madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Conforme dispõe a Súmula 80/TNU, nos pedidos de benefício de prestação
continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração
dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da
pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por
assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio
social pelo requerente. Por sua vez, a Súmula 79/TNU dispõe que, nas ações em que se
postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas
do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça
ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.

No caso, o relatório social de Evento 11, realizado em 10/05/2019, revelou  que
o autor, à época com 64 anos, residia com esposa, Sra. Eliane de Oliveira Ferreira; a filha,
Sra. Vânia de Oliveira Ferreira, e um neto, menor de idade, Rafael Lorenzoni
Junior. Constatou-se que a casa onde mora a requerente possui precárias condições de
habitabilidade – cômodos pequenos, com fiação exposta, janelas e portas
avariados. Averiguou-se que a mobília e eletrodomésticos existentes no interior da moradia
apresentam estado precário para uso e conservação – grande parte muito danificada.

Como se observa, a família possui 2 integrantes, uma vez que a filha e o neto do
autor não podem servir para compor o núcleo familiar, e o salário recebido pela esposa do
autor no valor de 1.358,00 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais) faz com que a renda
per capita familiar seja superior a um quarto do salário mínimo. Não obstante, a condição
econômica pode ser analisada por outros parâmetros além da renda e a concessão de BPC se
justificaria em razão de o estado de vulnerabilidade social verificado na perícia social, de
acordo com o entendimento do STF ora exposto. Isso porque as provas dos autos permitem a
conclusão pela caracterização da condição de miserabilidade do autor e de sua família.

Deste modo, ficou demonstrado, nos autos, a condição de miserabilidade da
parte autora.

Acontece que, não houve realização de perícia médica para apurar o seu o
impedimento a longo prazo e o estado incapacitante total e permanente. Assim, é
imprescindível a realização de perícia médica com médico especialista em cardiologia. 

Voto por conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento para anular a sentença, nos
termos da fundamentação supra e devendo ser mantida a tutela deferida. Sem condenação em
custas e honorários.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000400748v9 e do código CRC 46b733dd.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5015208-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RUTE SILVA FELIX (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 40), a autora alega, em síntese,  que (i) é portadora de Perda
de Audição Bilateral Neurossensorial Irreversível e sofre fortes dores na coluna, o que a
impede de de exercer atividades com grandes esforço físicos, (ii) apesar dos documentos
juntados pela autarquia ré concluirem que a perda auditiva da autora já se encontra bem
adaptada, os laudos médicos apresentados pela parte autora comprovam o contrário, (iii) a
autora é analfabeta, sem grandes recursos para sobreviver, o que deixa claro a imprudência
em deixá-la sem o benefício pleiteado, afinal, é demonstrado nos os laudos médicos que a
autora está incapacitada para laborar, além disto, deve-se levar em consideração os aspectos
sociais para a concessão do benefício pleiteado, (iv) está comprovada a miserabilidade
extrema nos autos. Contrarrazões no Evento 46, CONTRAZ1. 

VOTO

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.
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A autora ajuizou ação, em 31/10/2018, alegando que, por ser portadora de Perda
de Audição Bilateral Neurossensorial Irreversível e sofrer com fortes dores na coluna, estaria
total e definitivamente impedida de ter uma vida independente.

Ficou demonstrado, nos autos, o estado de miserabilidade da parte autora
através das provas colhidas no Evento 28.

Acontece que, não houve realização de perícia médica para apurar a o estado
incapacitante total e permanente da parte autora. Assim, e considerando que o indeferimento
administrativo deu-se em razão do critério de deficiência para acesso ao LOAS, é
imprescindível a realização de perícia médica judicial. 

Voto por conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento para anular a sentença, nos
termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000369928v3 e do código CRC 14295d95.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0001529-96.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ODENIL PEREIRA LAGE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC)
desde 01/09/2017 (data do requerimento).

Em suas razões recursais (Evento 77), a autarquia alega, em síntese,  que a única
insurgência do INSS refere-se à data de início do benefício (DIB), que foi fixada em
01/09/2017 e o INSS entende que a DIB deve ser fixada na data indicada pelo laudo pericial,
em 03/08/2019. Contrarrazões de Evento 81. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito da data de início do
benefício (DIB), motivo pelo qual se passa, em princípio, à análise desse requisito. Consta,
nos autos, que a parte autora requereu o benefício em 01/09/2017.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.
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O autor ajuizou ação, em 23/01/2018, alegando que, por ser portador de
hanseníase não especificada, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar
qualquer atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial de Evento 37, subscrita em 03/08/2018 por médica especialista em Medicina
do Trabalho, que concluiu que (i) o autor, atualmente com 63 anos, é portador de hanseníase,
(ii) está em tratamento, (iii) o autor possui deficiência nas funções musculares e articulações
(sensitivas), (iv) o grau de deficiência é moderada, com redução de força de membros
superiores e inferiores, com alterações sensitivas, (v) o autor apresenta alterações desde 2016,
com recidiva da doença em 2018, (vi) é esperado que com novo ciclo de tratamento haja cura
da hanseníase, (vii) as alterações sensitivas e motoras são seqüelas permanentes, (viii) o autor
apresenta redução do grau de força dos membros (grau de força 4), (ix) o autor apresenta
limitação de movimentos dos membros superiores e inferiores, associados com dor, (x)
o periciando possui comprometimento dos nervos de membros superiores e inferiores, tanto
sensitivos quanto motores, ou seja, dificultando a realização de movimentos, (xi) o autor
apresenta limitação de longo prazo, de caráter permanente, (xii) trata-se de doença com
evoluções e seqüelas que acometem o periciando progressivamente.

E assim, diante do conjunto probatório, a sentença julgou procedente o pedido
da parte autora, entendendo que faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte
fundamentação:

"In casu, questiona-se o indeferimento, em sede administrativa, do
requerimento para concessão do benefício assistencial de prestação continuada,
formulado em 01/09/2017, cujo motivo foi o não atendimento ao critério de
deficiência para acesso ao BPC-LOAS (fls.20).

A fim de apurar o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para
concessão do benefício pleiteado, foi designada a produção de prova médica
pericial e visita técnica de assistente social. 

A condição clínica da parte autora foi objeto de análise pela douta perita,
nomeada por este Juízo, na especialidade Medicina do Trabalho, que apresentou
laudo pericial às fls. 165/169.

Na ocasião, o expert destacou que a parte autora é portadora de Hanseníase em
tratamento, esclarecendo que o periciado apresenta deficiência nas funções
musculares e articulações, com redução da força de membros superiores e
inferiores e alterações sensitivas. 

Concluiu, conforme quesitos nº 09, do INSS, que a parte autora apresenta
limitação de longo prazo, de caráter permanente.

Assim, diante da patologia constatada, a requerente se enquadra no conceito de
pessoa com deficiência e com impedimentos de longo prazo, nos termos dos §§
2º e 10 do artigo 20 da Lei nº 8.742/93.
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Ato contínuo, realizado relatório das condições socioeconômicas da requerente
(fls. 145/162), verificou-se que o grupo familiar é composto por 03 (três)
membros: o Autor, com 63 (sessenta e três) anos de idade; sua esposa, Sra.
Sirlene Francelina de Jesus, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade; e sua
filha, Samara de Jesus Lage, com 20 (vinte) anos de idade. 

Na ocasião, foi informado que a renda familiar é de R$ 480,00 (quatrocentos)
reais, proveniente do Programa Bolsa-Família e das faxinas realizadas pela
esposa do autor. 

Diante de tais circunstâncias, tem-se que a renda per capita da família é inferior
a ¼ do salário mínimo vigente, restando demonstrado, pelo conjunto probatório
veiculado aos autos, que a situação em que vive evidencia um desamparo social
e material, que é condizente com aquele que o legislador vislumbrou ao
estipular o benefício de prestação continuada como forma de iniciativa do poder
público a garantir o atendimento às necessidades básicas dos deficientes e
idosos. 

Assim, à luz do até aqui narrado, entendo devidamente comprovado o
preenchimento dos requisitos instituídos pela Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS) e, por conseguinte, faz jus a autora ao recebimento do benefício
assistencial de prestação continuada, a partir do requerimento administrativo. 

Por fim, verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez
constatados, em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão
autoral, o que supera a mera probabilidade do direito, bem como o perigo de
dano ao resultado útil do processo, que é imanente ao caráter alimentar da
prestação, voltada para a subsistência do beneficiário.

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à
implantação do benefício em favor da parte autora."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O autor apresenta diversos documentos médicos datados
em 2016 (Evento 1, OUT 9) e o laudo pericial caracteriza o impedimento do autor como de
longo prazo justamente porque o autor apresenta alterações desde 2016, com recidiva da
doença em 2018.

O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS
conhecido e desprovido. Sem custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000395472v8 e do código CRC 7bc5c00f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5002218-86.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).

Em suas razões recursais (Evento 60), alega, em síntese, que (i) o laudo médico
pericial emitido pelo ilustre médico perito designado pelo juízo concluiu pela existência de
incapacidade por se tratar de doença grave, incurável, deteriorante e incapacitante,
comprovada a deficiência da autora, (ii) a sentença considerou que o benefício de pensão por
morte recebido pela mãe da autora em setembro de 2016 era equivalente a R$ 1.270,77 e em
2016, o salário mínimo era de R$ 880,00. De tal forma, mesmo se considerado o grupo
familiar de 5 pessoas, a renda per capita familiar ainda era superior a 1/4 do salário mínimo,
(iii) acontece que o estado de vulnerabilidade social vivenciado pela parte autoral pode ser
comprovado no laudo social (evento 1, anexo3, fls. 4-6), (iv) a autora vive em condições
socioeconômicas precárias e está claro que a família da autora não possui condições
suficientes de sustenta-lá, afinal, os gastos giram em torno de R$ 3.500,00, com isto não há
de se falar em vida digna. Contrarrazões de Evento 64. 

VOTO

A autora ajuizou ação, em 06/02/2019, alegando que, por ser portadora de
esquizofrenia e apresentar sintomas da doença desde os seus 22 anos de idade, manifestada
por alucinações auditivas, perda de memória e surtos psicóticos, possuiu um único vínculo
empregatício registrado em CTPS entre 01/04/1983 a 30/12/1984. Em razão da enfermidade e
da impossibilidade de ser inserida no mercado de trabalho, a Autora sempre foi dependente
economicamente de sua família, tanto que, com o intuito de ajudá-la, pagaram suas
contribuições para com a previdência entre 04/2008 a 04/2009. Assim, e diante da
indiscutível presença de deficiência, da idade avançada, da inviabilidade de reinserção ao
mercado de trabalho e de manter sua subsistência, restaria preenchido o requisito de
incapacidade/deficiência para receimento de LOAS.

A autora apresenta laudos particulares, elaborados em 10/10/2014 e 30/08/2016,
cujo diagnóstico é depressão com sintoma psicótico e esquizofrenia. A autora apresenta
documentos de internação em 2016, em razão de surto psicótico e )sintomas delirantes
alucinatórios.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 195



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 403/431

5002218-86.2019.4.02.5001 500000374967 .V8 JES10769© JES10769

E o laudo pericial judicial (Evento 39, PERÍCIA1) atesta que a autora é
portadora de esquizofrenia paranóide e com sintomas de embotamento afetivo, fascies de
psicose crônica, perda do autocuidado. Empobrecimen to cogni tivo/da vida psíquica , apatia ,
hipotenacidade e hipopragmatismo, estando definitivamente incapaz por se tratar de doença
grave, crônica, deteriorante e sem possibilidade de cura, e dos sintomas inerentes a essa
doença. A autora pode ser enquadrada como pessoa portadora de deficiência e de
impedimentos a longo prazo.

Deste modo, a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado
de miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito. Consta, nos
autos, que a parte autora requereu o benefício em 02/08/2016.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação (RCL) 4374
declarou a inconstitucionalidade o critério objetivo da Lei 8.742/1993 defasado para
caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que criaram os
programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei 10.836/2004), de
Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001), e apontou como
indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
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203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário-mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que
integre o grupo familiar;

não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo
inteiramente consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de
cálculo da renda per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II,
do Anexo do Decreto 6.214/2007.

No processo administrativo, a autora declarou que o grupo familiar é composto
por duas pessoas: ela e sua mãe, Algeni Pereira de Souza, e que a renda familiar mensal
totaliza o valor de R$ 1.271,00 (evento 1, ANEXO2, fls. 16-17).

Acontece que,  a oficiala de justiça verificou que, na verdade, o grupo familiar é
composto por 5  pessoas (Evento 25), uma vez que a autora, à época com 60 anos, residia
com a Sra. Noemi (irmã da autora), Sr. Osias Vicente Teixeira (esposo da Sra. Noemi),
Simone de Souza Barbosa (Filha da Sra. Noemie do Sr. Osias), Sra. Algeni Pereira de Souza
(mãe da Sra. Noemi e da autora).

Segundo o relatório social, a irmã da parte autora, a qual declarou sera
proprietária do imóvel, disse ter trazido a autora para residir com ela para que possa cuidar da
mesma, devido à sua enfermidade. Assim, foi constatado que a família reside em imóvel
próprio de alvenaria, com três quartos, sala,  banheiro e cozinha, em condições físicas
adequadas. Segundo as fotos encartadas nos autos, o imóvel apresenta boas condições de
habitabilidade e seu mobiliário é adequado.

As fotos encartadas aos autos apontam para uma moradia simples, denotando,
no máximo, condição de pobreza, mas não de miserabilidade, sendo possível constatar
móveis e eletrodomésticos em bom estado de uso e conservação.

No mais, vale lembrar que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), ao analisar um pedido de uniformização do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), fixou a tese que o benefício assistencial de prestação continuada
pode ser indeferido se ficar demonstrado que os devedores legais podem prestar alimentos
civis sem prejuízo de sua manutenção(Processo n. 0517397-48.2012.4.05.8300, DJ
23/2/2017). E, na hipótese, há prova de que sua irmã (grupo familiar da autora)
possui condições de prover o seu sustento, sem prejuízo da própria manutenção.
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É importante ressaltar que um dos objetivos da assistência social, previstos na
Constituição Federal de 1988, é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Assim, como não houve comprovação de estado de vulnerabilidade social, deve
ser mantida a sentença, registrando-se que, havendo alteração da situação econômica ora
vislumbrada, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar novo pedido do benefício,
não havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000374967v8 e do código CRC 1e8961c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000475-69.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARTHA PEREIRA MATHIAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).

Em suas razões recursais (Evento 41), alega, em síntese, que (i) há flagrante
impedimento da busca da verdade real, porquanto indefere pedido do evento 33, (ii) os laudos
particulares atestam a incapacidade para o trabalho e (iii) há de ser anulada a r. Sentença
deferindo pedido no Evento 33, ou reformada para julgar procedente o pedido inicial
comprovado que há incapacidade. Contrarrazões de Evento 49. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 23/01/2018 (Evento 1, INDEFERIMENTO9).

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.
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A autora ajuizou ação, em 10/07/2018, alegando que, por ser portadora de
espondiloartrose cervical, redução do espaço discal (discopatia), desmineralização ósse
adifusa, acentuação da lordose lombar fisiológica, deficiência auditiva, arttrose da coluna
lombar e cervical, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar qualquer atividade
remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial de Evento 25, subscrita em 30/05/2019, que concluiu que (i) a autora,
trabalhadora rural e atualmente com 59 anos, é portadora de osteoartrite de coluna lombar e
cervical, disacudia leve, perda auditiva e depressão, (ii) a pessoa examinada tem aptidão
física e mental para trabalhar, (iii) relata fazer uso de medicações contínuas (tramadol,
gabapentina e escitalopram), que não causam efeitos colaterais incapacitantes, (iv) não
apresenta nenhum impedimento a nível intelectual, sensorial ou físico, (v) tem capacidade de
cuidar sozinha de atividades cotidianas, como alimentação, locomoção, vestuário e higiene
pessoa, (vi) as patologias se encontram estáveis, (vii) não há limitações funcionais, (viii) não
foram identificadas alterações incapacitantes. A doença diagnosticada não se manifesta na
forma de crises repetitivas e insuscetíveis de previsão a ponto de causar prejuízo. Foram
considerados anamnese, exame clínico / físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do
sistema osteoarticular, cutâneo, cardiovascular), avaliação dos laudos dos exames e atestados
médicos, (ix) não há incapacidade para o trabalho ou o impedimento para participação plena e
efetiva na sociedade de longo prazo, isto é, incapacidade pelo prazo mínimo de dois anos, (x)
o tratamento deverá ser realizado por toda a vida, a fim de manter a estabilização e evitar
progressão da patologia, que inclui além de medicamentos, um estilo de vida saudável.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou a petição de Evento 33 aduzindo que o perito teria se omitido sobre diversas
questões, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento. Pelo contrário,
pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante consistente, respondeu
aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico
pertinentes.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

A parte autora alega que teria apresentado provas demonstrando o alegado
estado incapacitante total e permanente para toda e qualquer atividade, todavia os
documentos médicos juntados pela autora não são suficientes para comprovar a aludida
alegação. Isso porque os laudos particulares juntados pela autora se limitam a dizer o
diagnóstico e a necessidade de afastamento.

Assim, da análise do conjunto probatório (inclusive quanto aos documentos
juntados no Evento 61), não verifico nenhum documento de prova que ateste incapacidade
total e permanente ou impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial que possam
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.
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No mais, é preciso ressaltar que o benefício assistencial não é substitutivo dos
benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, de modo que a existência de
incapacidade laborativa não é suficiente para enquadramento da autora como pessoa
portadora de deficiência para fins de recebimento de LOAS. Não há, nos autos, prova de
impedimento a longo prazo.

Não obstante,  a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Ausente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), deixo de analisar o requisito da miserabilidade, registrando-se que, havendo
alteração do estado clínico ora vislumbrado, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar
novo pedido do benefício, não havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000390959v9 e do código CRC 1b2afd1d.
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RECURSO CÍVEL Nº 5000286-91.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DAJUDA SANTANA BATISTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).

Em suas razões recursais (Evento 51), alega, em síntese, que (i) a sentença deve
ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, eis que a acolhida perícia judicial
informa apenas sobre o momento atual, (ii) houve cerceamento de defesa e flagrante
impedimento da busca da verdade real, uma vez que indefere pedido realizado no Evento 44,
(iii) além disso, o juiz não está adstrtito ao laudo pericial e os documentos particulares
atestam a incapacidade da parte autora. Contrarrazões de Evento 59. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 01/09/2017.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 197



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 410/431

5000286-91.2018.4.02.5003 500000401307 .V10 JES10769© JES10769

turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

A autora ajuizou ação, em 11/06/2018, alegando que, por ser portadora de
espondiloartrose e gonastrose avançada, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar qualquer atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial de Evento 36, subscrita em 28/05/2019, que concluiu que (i) a autora,
atualmente com 42 anos, está afastada dos serviços domésticos há 10 anos em ambos os
joelhos que iniciou naquela época, é portadora de gonartrose, (ii) não observou alterações
significativas à avaliação física atual da autora nessa perícia que cheguem a impedir em longo
prazo suas atividades habituais no lar, (iii) não há impedimentos para as atividades habituais,
(iv) usa as medicações: Meloxicam, Furosemida, Atenolol, Losartana, (v) não há efeitos
colaterais significativos pelo uso destes que cheguem a interferir nas atividades habituais ou
prejudicá-las, (vi) suas patologias mostram-se compensadas e não há alterações
significativas ao exame físico atual e documentos médicos apresentados que impeçam as
atividades no lar.

No mais, a autora junta, aos autos, laudos médicos, que se limitam a descrever o
diagnóstico. Ressalta-se que um único laudo atesta eventual incapacidade, sem detalhar suas
limitações ou alterações que possam enquadrar a autora como portadora de impedimento a
longo prazo.

Acontece que, é preciso ressaltar que o benefício assistencial não é substitutivo
dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, de modo que a existência de
incapacidade laborativa para sua atividade habitual não é suficiente para enquadramento da
autora como pessoa portadora de deficiência para fins de recebimento de LOAS.

E, da análise do conjunto probatório, não verifico nenhum documento de prova
que ateste incapacidade total e permanente ou impedimentos de natureza física, intelectual ou
sensorial que possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

Não obstante,  a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Ausente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), deixo de analisar o requisito da miserabilidade, registrando-se que, havendo
alteração do estado clínico ora vislumbrado, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar
novo pedido do benefício, não havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
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AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 197



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 412/431

5001186-46.2019.4.02.5001 500000388919 .V19 JES10769© JES10769

RECURSO CÍVEL Nº 5001186-46.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEBORA SILVEIRA VILACA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 32), a autora alega, em síntese, que (i)
submetida ao exame médico pericial revisional da sua Aposentadoria por Invalidez em
27/03/2018 (NB 523.552.800-6), contudo teve o seu pedido indeferido em virtude de o INSS
não haver constatado a permanência da incapacidade da Autora, (ii) a cessação do benefício
foi indevida, haja vista que a parte Autora encontra-se incapacitada de forma permanente para
o exercício de suas atividades laborais normais desde o primeiro requerimento, (iii) a parte
autora é acometida de transtorno afetivo bipolar – CID 10 F31.2, sofrendo com agitações
durante os episódios maníacos/hipomaníacos, inclusive com sintomas psicóticos, (iv) com o
passar das crises, ainda apresenta-se constantemente preocupada e com sensação de remorso,
(v) diante do seu quadro de saúde, foi diagnosticado pela sua médica psiquiatra, Dr. Maria
Benedita Reis (CRM-ES 2.224), que a paciente não apresenta condições para o retorno ao
trabalho, (vi) uma perícia nos moldes da judicial não possui condão de avaliar o verdadeiro
estado clínico do beneficiário, (vii) a Autora está impedida de retornar as suas atividades
habituais enquanto estiver em tratamento, tratamento este sem prognóstico de melhora, bem
como de prover seu próprio sustento. Contrarrazões de Evento 36.

DATA DE NASCIMENTO: 15/11/1965 (atualmente com 54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: Gerente bancária

DOENÇA(S): Transtorno Afetivo Bipolar

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 23/01/2019, alegando que, por ser
portadora de transtorno afetivo bipolar, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de gerente bancária. Requer o restabelecimento do benefício por
incapacidade desde 27/03/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença nos períodos
de 08/08/2003 a 31/12/2003, 07/01/2004 a 31/05/2004, 26/01/2005 a 30/11/2005 e 02/2006 a
04/12/2007 e aposentadoria por invalidez de 05/12/2007 a 27/09/2019 (Evento 21, CONT1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 21/03/2018, informando que a autora esteve em
consulta médica nos dias 02/05/2017, 21/012/2017, 27/12/2017, 03/01/2018, 10/01/2018,
05/03/2018, 15/03/2018 e 21/03/2018. Procurou atendimento psiquiátrico e psicoterápico
com queixas frequentes de humor, além de sintomas eventuais (cíclicos) de hipomania.
Referiu ter diagnóstico prévio de transtorno bipolar de humor, compatível com os sintomas e
sinais referidos. Informou que fora relatado que, nos episódios (períodos)
maníacos/hipomaníacos apresentava-se agitada, com sinais psicóticos (alterações da
sensopercepção, com delírios persecutórios e audições de vozes de comando), além de
episódios de compras compulsivas e desnecessárias, chegando até mesmo a se mudar de
apartamento com muita frequência, o que ocorreu, inclusive, no início deste mês. Fora das
crises, apresenta-se preocupada e arrependida. Em 05/03/2018, voltou a ouvir vozes
agressivas que falam para suicidar-se (sic), bem como lhe acusam "de ser um peso e valer
pouco". Não apresenta condições para retorno ao trabalho. 

(ii) Laudo médico, elaborado em 26/03/2018, informando que a autora esteve
sob seus cuidados até 25/06/2014. Durante esse tempo, apresentou transtorno de humor com
períodos depressivos graves e risco de suicídio e quadros de irritabilidade (agressividade),
além do quadro de alucinações auditivas. Seu quadro foi diagnosticado como transtorno
afetivo bipolar, com sintomas psicóticos e transtorno esquizoafetivo, tipo depressivo. Durante
o período de tratamento fez uso de antipsicóticos, estabilizadores de humor, antidepressivo e
ansiolíticos.

(iii) Laudo médico, elaborado em 27/12/2006, informando que a autora foi
encaminhada para tratamento em 18/11/2006. Nas investigações de diagnóstico, ficamos em
dúvida quanto ao transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave e transtorno
esquizo-afetivo, tipo depressivo. A autora apresenta quadro depressivo severo, com
alunicinações auditivas, com vozes de comando. A autora tem histórico de agressividade
especialmente com o marido. A autora apresenta muito grave e não tem condições de
trabalho.

(iv) Laudo médico, elaborado em 17/05/2007, informando que a autora faz
tratamento psiquiátrico. Está em uso de estabilizador de humor, antipsicótico e ansiolíticos.
Seu quadro caracteriza-se por alucinações auditivas e grandes oscilações do humor. 

(v) Laudo médico, elaborado em 11/03/2019, informando que a autora procurou
atendimento psiquiátrico e psicoterápico com queixas frequentes de humor, além de sintomas
eventuais (cíclicos) de hipomania. Referiu ter diagnóstico prévio de transtorno bipolar de
humor, compatível com os sintomas e sinais referidos. Informou que fora relatado que, nos
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episódios (períodos) maníacos/hipomaníacos apresentava-se agitada, com sinais psicóticos
(alterações da sensopercepção, com delírios persecutórios e audições de vozes de comando),
além de episódios de compras compulsivas e desnecessárias, chegando até mesmo a se mudar
de apartamento com muita frequência, o que ocorreu, inclusive, no início deste mês. Fora das
crises, apresenta-se preocupada e arrependida. A autora apresentou nítida piora ao longo do
ano de 2018, possivelmente pela possibilidade de suspensão de sua aposentadoria por
invalidez e, mais recentemente acentuou após a separação do casal e piora das condições
socioeconômicas. Seu quadro é instável, com frequentes alternâncias de sintomas de
depressão (ideias de morte não estruturadas, adinamia e baixissima autoestima) e quadros de
hipomania, sintomas psicóticos parcialmente controlados e ganho de peso. Pela instabilidade
do quadro psiquiátrico apresentado, a autora  não apresenta condições para retorno ao
trabalho, necessitando ser mantida afastada do mesmo, em caráter definitivo. A doença é
crônica e há risco de suicídio.

A perícia judicial (Evento 14), por sua vez, elaborada em 12/03/2019, por
médico especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora, embora fosse portadora de
transtorno afetivo bipolar, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou a
perita que (i) a autora estava à época com 54 anos, possuía ensino superior em ciência
contábeis, (ii) é portadora de transtorno afetivo bipolar, (iii) foi detectado ansiedade, (iv) não
foram detectados sintomas incapacitantes, (v) não foram observadas limitações funcionais
atuais, (vi) a autora precisa utilizar estabilizador do humor e antipsicótico, (vii) esses
medicamentos não apresentam efeitos colaterais incapacitantes, (viii) apresenta
sintomatologia relatada desde 2006, no entanto não é possível afirmar que houve
Incapacidade contínua durante esse período, nem mesmo afirmar se houve Incapacidade nos
últimos seis ou doze meses, (ix) não há incapacidade atual, porém deve manter o tratamento
psiquiátrico regular, com medicações adequadas em doses plenas bem como
acompanhamento psicológico, (x) a autora está em tratamento e o tratamento é oferecido pelo
SUS.

Como se observa, a perícia judicial identificou a existência de ansiedade, de
transtorno afetivo bipolar da autora e a necessidade de continuidade do tratamento da autora. 

Por outro lado, a autora junta diversos laudos médicos que descrevem todos os
sintomas e a evolução da sua doença. Ressalta-se que o laudo médico, elaborado
em 11/03/2019, afirma que, ao longo de 2018, a autora apresentou nítida piora e que seu
quadro psiquiátrico ainda é instável.

Ora, o § 10 do art. 60 da Lei 8.213/1991 (incluído pela Lei 13.457/2017) dispõe
que "o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente,
poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua
concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei".

Por sua vez, o art. 101 dispõe que o "segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão
do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos".
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Ocorre que o § 1°  desse dispositivo legal dispõe que o aposentado por invalidez
inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput do
citado art. 101 "após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando
decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-
doença que a precedeu" (inciso I) ou "após completarem sessenta anos de idade" (inciso II).

No caso, a autora recebeu o benefício por incapacidade no período de 02/2006 a
27/09/2019, pouco menos de 15 anos.  Além disso, a autora, atulamente, conta com 54 anos e
ainda possui um quadro psiquiátrico instável.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a cessação em 27/09/2019. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na
decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral).  Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388919v19 e do código CRC 5817e920.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0000521-87.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADIMAR MANEA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os
períodos de  1/3/2009 a 3/5/2010 e deixando de reconhecer os intervalos de 9/7/1985 a
20/11/1990, 22/4/1991 a 1/7/2004 e 2/7/2004 a 28/2/2009.

Em suas razões recursais (Evento 45), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a sentença não reconheceu a especialidade nos períodos de 22/4/1991 a 1/7/2004 e
2/7/2004 a 28/2/2009 porque a exposição ao agente ruído não teria ocorrido de forma
ocasional e intermitente, (ii) entre 22/4/1991 e 1/7/2004 esteve exposto a ruído de 93,2 dB e
entre 2/7/2004 e 28/2/2009 a intensidade de 91,4 dB, (iii) não é necessária a demonstração de
exposição ao agente nocivo de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei
9.032/1995, (iv) deve ser reconhecida a especialidade entre 22/4/1991 e 29/4/1995 por não
haver exigência de que a exposição ocorresse de forma permanente, (v) entre 22/4/1991 e
3/5/2010, o autor trabalhou no setor de embalagem, (vi) embora tenha exercido suas funções
no mesmo setor, desempenhando, inclusive, o mesmo cargo entre 2/7/2004 e 3/5/2010, a
habitualidade e permanência da exposição ao agente ruído passaram a constar o PPP apenas
em 1/3/2009, (vii) no período de 9/7/1985 a 20/11/1990, laborou na sociedade
empresária Cerâmica Cinco Ltda., porém a especialidade não foi reconhecida porque a função
de serviços gerais não se encontrava prevista em nenhum dos decretos em vigor, (viii) o
trabalho realizado em indústrias de cerâmica pode ser enquadrado como atividade especial,
de acordo com o item 2.5.0 do Decreto 53.831/64, (ix) o autor realizou diligências para a
disponibilização do PPP pela Cerâmica Cinco Ltda., mas ainda não obteve retorno, (x) requer
a concessão do prazo de 30 dias para que o autor apresente o PPP referente ao período de
9/7/1985 a 20/11/1990 e (xi) devem ser consideradas as contribuições vertidas após o início
da ação judicial para possibilitar a reafirmação da DIB.

Contrarrazões do INSS (Evento 50).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
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segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)
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É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
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INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);
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(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

A sentença deixou de reconhecer como especiais os períodos impugnados
de 9/7/1985 a 20/11/1990, 22/4/1991 a 1/7/2004 e 2/7/2004 a 28/2/2009.

Para o período de 9/7/1985 a 20/11/1990, o autor apresentou CTPS (Evento 1,
OUT2, p.11) com anotação da atividade de serviços gerais, na empresa Cerâmica Cinco
Eireli - EPP. Destaca-se que o simples desempenho de atividade em empresa ligada ao ramo
da produção de cerâmica não é suficiente para acarretar o enquadramento por exposição a
agentes nocivos ou por categoria profissional.

O Decreto 53.831/64 exige, na verdade, a comprovação da exposição a
determinadas substâncias químicas, como poeiras e fumos de manganês e seus compostos
(item 1.2.7), ou ainda o trabalho em etapas específicas da produção da cerâmica, como a
fundição, cozimento, laminação, trefilação e moldagem (item 2.5.2) ou a soldagem,
galvanização e calderaria (item 2.5.3).  

Da mesma forma, o Decreto 83.080/79 torna viável o reconhecimento da
especialidade dos trabalhadores expostos a manganês na fabricação de vidros especiais,
indústrias de cerâmica e outras operações com exposição permanente a poeiras de pirolusita
ou de outros compostos de manganês (item 1.2.7). Além disso, o referido decreto prevê o
caráter especial das atividades de moagem e manipulação de sílica na indústria de vidros,
porcelana e outros produtos cerâmicos (item 1.2.12).

Assim, observa-se que deve ser comprovada a exposição a algum agente nocivo,
como a sílica ou o manganês, ou mesmo demonstrado o desempenho de tarefas diretamente
relacionas à produção da cerâmica. No entanto, a autora, que até então havia apresentado
apenas CTPS informando a função de serviços gerais, juntou novo PPP aos autos somente em
sede recursal (Evento 60, PPP2), impossibilitando que o INSS pudesse analisar
administrativamente o documento.

Dessa forma, para que não haja prejuízo para a autarquia em razão da carência
de diligência prévia da parte autora em relação à apresentação do Perfil Profissiográfico, o
pedido de reconhecimento da especialidade no período de 9/7/1985 a 20/11/1990 deve ser
extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15.

Quanto ao período de exposição ao agente ruído, o PPP (Evento 35,
PPP2) emitido pela Frisa - Frigorífico Rio Doce S/A demonstra que o autor exerceu o cargo
de auxiliar de indústria, entre 22/4/1991 a 1/7/2004, no setor de embalagem, submetido a
ruído em intensidade de 93,3 dB, de forma ocasional e intermitente, o que foi aferido por
meio da técnica de dosimetria, com base na NHO 01 e no Anexo I da NR 15.
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A partir de 2/7/2004, a parte autora passou a atuar como encarregado, ainda no
setor de embalagem, estando exposto a ruído de 91,4 dB, entre 2/7/2004 e 28/2/2009, e em
intensidade de 90,3 dB de 1/3/2009 a 3/5/2010, sendo que, para o primeiro intervalo, a
exposição ocorria de modo ocasional e intermitente e, para o segundo período, de maneira
habitual e permanente.

A descrição das atividades demonstra que, no período em que trabalhou como
auxiliar de indústria, o autor possuía as seguintes incumbências: realizar serviços de embalar
manualmente em sacos plásticos e realizar selagem à vácuo, por meio de máquina à vácuo,
nos produtos industrializados da empresa. 

Nesse caso, embora não haja comprovação de que a exposição ao agente ruído
ocorria de forma permanente, percebe-se, pelas tarefas desenvolvidas, que ela se dava de
forma, pelo menos, habitual, considerando que o autor exercia, basicamente, apenas duas
etapas de trabalho, que seriam a de embalar manualmente os produtos e a de selar a vácuo,
sendo que essa segunda atribuição dependia do uso de maquinário, fonte emissora de ruído.

Portanto, tendo em vista que até a publicação da Lei 9.032, em 28/4/1995, era
possível o reconhecimento da especialidade a partir da exposição habitual ao agente nocivo,
conforme já explicitado, o autor faz jus ao reconhecimento do caráter especial da atividade de
22/4/1991 a 28/4/1995.

No intervalo em que atuou como encarregado, suas tarefas consistiam em
coordenar, controlar e distribuir tarefas aos demais trabalhadores sob sua responsabilidade
no setor. O PPP reconheceu a permanência da exposição a ruído apenas a partir de 1/3/2009.

As atribuições do autor, embora realizadas no setor de embalagem, não
permitem confirmar que a exposição ao agente ruído teria ocorrido de forma permanente ao
longo de todos os anos de trabalho na função. Isso porque o cargo pressupõe seu
deslocamento pelo setor de embalagem, inclusive para distribuir as tarefas aos demais
trabalhadores e coordenar suas ações, o que poderia implicar uma exposição habitual, mas
não necessariamente permanente ao ruído.

Assim, nesse caso, devem ser observadas as constatações aferidas no Perfil
Profissiográfico, mantendo-se a especialidade apenas entre 1/3/2009 e 3/5/2010.

Portanto, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença, entre
1/3/2009 e 3/5/2010, bem como reconhecido o caráter especial do período de 22/4/1991 a
28/4/1995, quando restou comprovada a exposição ao menos habitual ao agente ruído. 

Administrativamente, apurou-se um tempo contributivo de 32 anos, 06 meses e
13 dias (Evento 1, OUT2, p.39). Com o reconhecimento da especialidade nos períodos
de 22/4/1991 a 28/4/1995 e 1/3/2009 e 3/5/2010, que já haviam sido considerados no cálculo,
mas não com o fator de acréscimo, o autor passou a contar com 34 anos, 07 meses e 12 dias
de tempo de contribuição, tendo um aumento de 2 anos e 29 dias. Vejamos:

Nome: ADIMAR MANEA       
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Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
                         -             1,40                  -      -     -     -  

22/04/1991 28/04/1995                   1.468            0,40                587      1     7     9
01/03/2009 03/05/2010                     429            0,40                172     -      5   20

         
 Total:                759      2    -    29

 Percebe-se que, mesmo com o acréscimo, a parte autora  ainda não faria jus a
aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, na inicial, houve requerimento
expresso para que se procedesse à reafirmação da DIB, caso fosse necessário. 

O autor continuou vertendo contribuições após a data do requerimento
administrativo, como se observa pela análise do CNIS, que demonstra a continuidade do
vínculo de emprego com a Viação Joana D'arc. Para completar o tempo mínimo de 35 anos de
contribuição, eram necessários apenas mais 4 meses e 18 dias. 

Assim, na data da citação do INSS, em 26/1/2018 (Evento 6, OUT9), a parte
autora já preenchia os critérios para a fruição do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, devendo ser fixada a DIB na data de citação do INSS

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a especialidade do intervalo de 22/4/1991 a 28/4/1995, mantendo
o período já reconhecido pela sentença, de 1/3/2009 a 3/5/2010, bem como para determinar a
concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando-se a DIB em
26/1/2018, data de citação do INSS, além de determinar a extinção sem resolução do mérito
quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade de 9/7/1985 a 20/11/1990, nos termos
da fundamentação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial
provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000425182v24 e do código CRC e86a8517.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:14
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RECURSO CÍVEL Nº 0032237-75.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA ASTRILZA DA PAIXAO LISBOA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos integrais, sem incidência o fator previdenciário, condenando-o a computar como
tempo especial o período de 03/11/1992 a 28/04/1995 e a conceder o benefício desde a data
do ajuizamento da ação (27/10/2017 – fls. 49/50), em razão da prorrogação da DER, com o
pagamento de valores atrasados. 

Em suas razões recursais (Evento 26), alega, em síntese,  que (i)
o  enquadramento por categoria profissional das atividades do contribuinte individual como
especiais somente é possível até a Lei nº 9.032/1995, (ii) a utilização de EPI eficaz
descaracteriza a atividade especial, (ii) não é possível o enquadramento por categoria
profissional por analogia, não bastando  a mera anotação na CTPS, (iii) é necessário que se
comprove que o segurado estava efetivamente exposto aos agentes nocivos descritos no
decreto previdenciário, (iv) não obstante a legislação não exigisse laudo técnico para o
reconhecimento da atividade especial, mostra-se necessário comprovar que a exposição aos
agentes nocivos se dava de forma habitual e permanente. (v) resta evidente que, diante da
descrição do PPP, a atividade do autor não implica em contato permanente com os agentes
nocivos antes descritos, (vi) na hipótese, não se aplica a denominada “reafirmação da DER”,
visto que foi reconhecido o direito do autor ao aposentadoria por tempo de contribuição desde
a DER, havendo sua desistência, (vii) a parte autora somente requereu a reafirmação da DER
pela aplicação da Medida Provisória nº 676 em 18/04/2017 e (viii) deve ser aplicada a Lei nº
11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária
(TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017 ou, subsidiariamente, a Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a
definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 25
de março de 2015, considerando que essa é forma definida por Resolução do CJF e, a partir
de então, o IPCA-e.

Contrarrazões (Evento 32).

Decisão de Evento 35 reconhecendo erro material na sentença (erro de
cálculo) e determinando o pagamento do benefício desde 12/6/2019; na oportunidade, pugnou
pela suspensão do feito até a apreciação do Tema 995 do STJ. 

Manifestação do INSS de Evento 43 argumentando que a parte autora não havia
reunido e nem demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão
do benefício concedido nasentença de mérito até a data da comunicação da decisão
administrativa de 1ª instância, tornando-se impossível a reafirmação da DER em 12/6/2019.
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VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.
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A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina
no caput do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de
1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de
1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n.
13 a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma
permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim
habitualmente, pelo menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)
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No caso, a sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 03/11/1992
a 28/04/1995, em razão do exercício de atividade de auxiliar de enfermagem. 

As profissões de auxiliar de enfermagem/técnico de enfermagem devem ser
consideradas atividades especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.1.3
do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e código 2.1.3 do Anexo do Decreto 83.080/1979), cuja
sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995. 

Assim, até 28/4/1995 (data da edição da Lei 9.032), a profissão de enfermeiro
(ou técnico/auxiliar de enfermagem) merece o enquadramento por categoria profissional. 

Segundo a jurisprudência do STJ, é possível a concessão de aposentadoria
especial (ou reconhecimento de tempo especial) ao segurado que comprovou a realização de
trabalho em condições especiais nocivas à sua saúde ou integridade física, nos termos da lei
vigente à época da prestação do serviço, independentemente de ser contribuinte individual
não cooperado (AgInt no REsp 1617096/PR, 3/2/2017).

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Quanto à reafirmação da DER, não  obstante o fato de a questão sobre a
possibilidade de inclusão do tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, para
fins de concessão de benefício aposentadoria ainda estar pendente de apreciação pelo STJ
(Tema 995: sob o rito dos recursos repetitivos), esta TR/ES já firmou o entendimento de que é
possível a reafirmação da DER prevista pela IN n. 77/2015 do INSS (redação mantida pela
subsequente IN n. 85, de 18/2/2016), também em sede judicial, nas hipóteses em que o
segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício após o ajuizamento da
ação.

Com efeito, o microssistema dos Juizados Especiais Federais prima pelos
princípios da celeridade e da economia processual, havendo previsão legal para a concessão
do melhor benefício pela própria autarquia previdenciária. 

O cálculo da decisão de Evento 35 demonstra que, na DER, em 2/7/2014,
mesmo com o reconhecimento de tempo especial, a autora não teria ainda cumprido o período
de carência para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (reuniu apenas 25
anos, 2 meses e 22 dias).

Ocorre que a autora comprova que continuou a participar do sistema
previdenciário como contribuinte, o que demonstraria o cumprimento do tempo contributivo
após a DER/ajuizamento da ação, o que se verificou em 16/2/2019. 

Nota-se que o INSS foi citado antes da implementação do prazo contributivo
supracitado, motivo pelo qual deve ser fixado o início do pagamento do benefício na data da
decisão de Evento 35,  em 2/6/2019, quando a autarquia passou a incorrer em mora (TNU,
PEDILEF 50022416940124047012, DJ 23/10/2015).
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Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com repercussão geral
Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no sentido de que não é necessário
aguardar a publicação de acórdão do Plenário para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou
inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou pedido da Fazenda Nacional para
sobrestar processo relativo à inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário (RE) 574706,
com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou inconstitucional a utilização do
ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do STF fixado
em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso extraordinário da União, não
usurpou competência do Supremo nem transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706.
Segundo o ministro, a jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito desta
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Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não haver transitado em julgado
não impede venha o relator da causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz
consagrada naquele julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não impede a
aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I) que autoriza aos
tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas sobre o mesmo tema. Tal situação,
segundo ele, inviabiliza o acesso à via da reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a possibilidade de
uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a submissão imediata de litígio
ao exame direto do Supremo unicamente porque a parte reclamante busca a revisão de decisão
que acredita estar incompatível com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como
sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato
reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual”,
concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Porém, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática
deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF,
sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação
imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reafirmar a DER em 2/6/2019. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.
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RECURSO CÍVEL Nº 0001713-61.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JUVENIL PEREIRA NOVAIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou  parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial os
períodos de 02/06/1986 a 11/12/1990, de 01/12/1995 a 16/02/1996, de 18/05/1999 a
07/06/2005 e de 01/07/2006 a 26/06/2017, com a concessão de aposentadoria especial desde a
DER. 

Em suas razões, alega que, diferente do que (i) a caracterização da especialidade
do tempo de serviço deve ser efetivamente comprovada através da contemplação da atividade
no anexo IV do Decreto 3.048/1999, bem como mediante a apresentação de PPP, (ii)  a
análise do anexo IV do Decreto 3.048/1999 revela que a atividade de vigilante armado não
pode ser considerada como especial para fins previdenciários, (iii) desde a edição do Decreto
n. 2.172/1997,  quando as atividades perigosas deixaram de ser consideradas como especiais,
a atividade de vigilância armada deixou de ser computada como tempo de serviço especial, e
(iv) assim, a partir da edição do decreto 2.172/1997, não há mais previsão do cômputo da
atividade de vigilante como especial.

Contrarrazões de Evento 27. 

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPOESPECIAL.
VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26
DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO LABOR, INCLUSIVE
APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302).
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº
9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a Lei nº 9.032, de
28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a qualificação como especial da
atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964,
cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade
(mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
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de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VIGILANTE ARMADO
EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97. RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO
REPETITIVO DO STJ. QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos
2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída
da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º, e 202, II da Constituição
Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que
não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o
ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade
física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.
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5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização
da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a
orientação ora firmada.

No caso, a sentença reconheceu como especiais os períodos de 02/06/1986 a
11/12/1990, de 01/12/1995 a 16/02/1996, de 18/05/1999 a 07/06/2005 e de 01/07/2006
a 26/06/2017, sob os seguintes fundamentos:

(...) No caso, constato que no período de 16/01/1991 a 31/07/1995, em que o autor trabalhou
na SEG – SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES S/A
(CTPS Evento 1, OUT7 – fl. 03), não foi comprovado o uso de arma de fogo de modo habitual
e permanente. O documento do Evento 1, OUT10 não comprova o uso de arma de fogo, mas
informa apenas que estava autorizado a portar. Esse período, portanto, deve ser computado
como tempo comum.

No período de 01/12/1995 a 16/02/1996 em que o autor trabalhou na empresa VIGSERV –
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (CTPS Evento 1, OUT7 – fl. 03), o PPP
apresentado informa que o autor exercia a atividade de vigilante patrimonial, portando arma
de fogo de modo habitual e permanente (Evento 1, OUT11 – fls. 02/03)¸ de forma que deve ser
considerado tempo especial.

De 21/02/1996 a 17/05/1999 o autor exerceu suas funções na SECURITY SERVIÇOS
TECNICOS DE VIGILANCIA E SEGUR. PRIVADA LTDA (CTPS Evento 1, OUT7 – fl. 03). O
documento do Evento 1, OUT10 não comprova o uso de arma de fogo, mas informa apenas
que estava autorizado a portar. Esse tempo também será considerado tempo comum.

No período de trabalho de 18/05/1999 a 07/06/2005 em que laborou na VISEL VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA (CTPS Evento 1, OUT7 – fl. 03) o PPP atesta que o autor exercia a
atividade de vigilante patrimonial, portando arma de fogo de modo habitual e permanente
(Evento 1, OUT11 – fls. 05/06), motivo pelo qual será computado como tempo especial.

Por fim, no período de 01/07/2006 até a data de expedição do PPP, em 26/06/2017, o autor
comprovou o trabalho na empresa VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (CTPS Evento
1, OUT7 – fl. 04) e o PPP apresentado contém a anotação de que o autor exercia a atividade
de vigilante patrimonial, com uso arma de fogo, de modo habitual e permanente (Evento 1,
OUT12 – fls. 02/03), o que é suficiente para o cômputo do tempo como especial.

Dessa forma, verifico que o período de 02/06/1986 a 11/12/1990 deve ser computado como
tempo de atividade especial (trabalhador rural em empresa) e nos períodos de 01/12/1995 a
16/02/1996, de 18/05/1999 a 07/06/2005 e de 01/07/2006 até 26/06/2017, restou comprovado
que o autor trabalhou em atividade que pode ser enquadrada como especial. (...)

Como se observa, nos períodos impugnados, o autor exerceu a atividade de
vigilante com uso de arma de fogo, o que é suficiente para considerar a a especialidade, nos
termos da fundamentação acima. 
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000387883v8 e do código CRC 9d36f596.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:14
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 201



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 6/401

0023770-98.2017.4.02.5055 500000333647 .V2 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 0023770-98.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a autarquia a averbar os períodos de
01/12/2000 a 19/02/2008, no tempo de contribuição da autora, conforme CTPS de fls. 19, e a
conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, desde a data do requerimento administrativo, em 14/03/2017 (fl. 11), com
a aplicação de juros moratórios e correção monetária de acordo com os índices oficiais do
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editado pelo
CJF.

Em suas razões recursais (Evento 27), alega, em síntese,  que a dívida deve ser
atualizada mediante a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios
de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017

 Contrarrazões de Evento 38.

VOTO

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
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citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com repercussão geral
Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no sentido de que não é necessário
aguardar a publicação de acórdão do Plenário para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou
inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou pedido da Fazenda Nacional para
sobrestar processo relativo à inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário (RE) 574706,
com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou inconstitucional a utilização do
ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do STF fixado
em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso extraordinário da União, não
usurpou competência do Supremo nem transgrediu a autoridade do julgamento do RE
574706. Segundo o ministro, a jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de
decisão proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou
eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no
âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não haver
transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la, fazendo aplicação,
desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não impede a
aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I) que autoriza aos
tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas sobre o mesmo tema. Tal situação,
segundo ele, inviabiliza o acesso à via da reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a possibilidade de
uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a submissão imediata de litígio
ao exame direto do Supremo unicamente porque a parte reclamante busca a revisão de decisão
que acredita estar incompatível com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como
sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato
reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual”,
concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)
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No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000333647v2 e do código CRC bcc22476.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0038439-93.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDECI BARCELOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 01/12/1986 a 05/02/1997 e 01/01/2008 a 31/03/2009 e determinando a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 16/6/2016.

Em suas razões recursais (Evento 30), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir que a
alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003
(período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v)
para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem a NEN e sim a diversos outros
parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o
NEN, que representa o nível médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para,
enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo permitido, (vi) a relação com os
agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou
quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia
utilizados para encontrá-los são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º,
da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos, portarias e outros atos infralegais também
estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (viii) a
eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência
do Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração
Pública, (ix) o NEN não é o mesmo que a simples medição do ruído por determinado
aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (x)
pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter
especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de
exposição normalizados acima de 85dB(A), (xii)  a simples medição por
dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na
seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001
as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas, exigindo-se
desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do NEN.
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Contrarrazões de Evento 35.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 203



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 11/401

0038439-93.2016.4.02.5055 500000377525 .V8 JES10515© JES10515

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:
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(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
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LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
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(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.
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Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 01/12/1986
a 05/02/1997 e 01/01/2008 a 31/03/2009. 

Para o período de 01/12/1986 a 05/02/1997, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. demonstrando que laborou como
ajudante e esteve exposto a ruído em intensidade de 90,3 dB, ou seja, acima do limite legal,
sendo a apuração do agente físico por meio de dosimetria, o que é suficiente para a
demonstração do uso da metodologia prevista na legislação. Consta o  nome do responsável
pela monitoração biológica, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Para o período de 01/01/2008 a 31/03/2009, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Companhia Ultragaz S/A demonstrando que laborou como ajudante e esteve
exposto a ruído em intensidade de 89,2 dB, ou seja, acima do limite legal, sendo a apuração
do agente físico por meio de decibelímetro/audiodosímetro, o que é suficiente para a
demonstração do uso da metodologia prevista na legislação. Consta o  nome do responsável
pela monitoração biológica, o que presume a elaboração de laudo técnico. 

Da mesma forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377525v8 e do código CRC ee05483f.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0002426-30.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LINO CORREIA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de de 01/02/1978 a 01/03/1978, de 01/10/1978 a 17/12/1979, de 01/01/1980 a 01/03/1982, de
01/06/1983 a 29/09/1985, de 30/09/1985 a 23/04/1986, de 15/05/1986 a 03/02/1988, de
01/11/1988 a 23/08/1989, de 02/12/1991 a 24/04/1992, de 01/07/1992 a 01/11/1992, de
01/08/1993 a 28/05/1995 e de 12/04/2004 a 11/04/2017 e determinando a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 11/4/2017.

Em suas razões recursais (Evento 35), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a autarquia não enquadrou nenhum período como trabalhado em atividade especial, (ii) os
PPPs apresentados administrativa e judicialmente apresentam grandes divergências quanto
aos responsáveis técnicos, técnicas de medição e níveis de exposição, não esclarecidas pela
parte autora, que se limitou a alegar que houve "equívoco no preenchimento", (iii)  tal
alegação genérica não pode ser aceita, cabendo à parte autora apresentar os laudos técnicos
que fundamentam o preenchimento de tais PPPs, o que, no entanto, não foi efetuado,
certamente porque tais documentos revelariam outra realidade fática, (iv)  na remota hipótese
do PPP mais recente ser considerado como documento suficiente para comprovar a atividade
desempenhada pelo autor, ainda assim, referido documento não comprova o desempenho de
atividade especial, (v) o PPP não apresenta a medida do ruído obtida, conforme exige a
legislação, durante a jornada de trabalho. não se forneceu histograma ou memória de cálculo
das medições realizadas em toda a jornada de trabalho, (vi) efetuando, erroneamente,
medição única de nível de pressão sonora, não comprovando a exigência legal de
permanência, (vii) no que concerne ao agente nocivo ruído, a jurisprudência dominante no
âmbito do STJ é de que a regulação do tempo de serviço do segurado dá-se por meio da
legislação vigente à época em que o serviço foi prestado, sendo imperioso que, durante a
vigência do Decreto nº 2.172/1997 (05/03/1997 a 18.11.2003), seja considerado como tempo
de serviço especial apenas aquele realizado além do limite de 90 dB de poluição sonora
prevista no referido ato normativo, (viii) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas
durante a jornada de trabalho, não se observando as determinações da Instrução Normativa nº
77/2015, que reproduz textos de Instruções anteriores, (ix) para os períodos com exposição
superior ao limite fixado na legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a
metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (x) não foi
informado o Nível de Exposição Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a
exposição foi superior ou não ao limite legal, (xi) no tocante à metodologia de medição do
ruído, não é demasiado repetir que a alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto
3.408/1999 desde o ano de 2003 (período a partir do qual há impugnação do INSS), pelo
Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (xii) para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se
referem a NEN e sim a diversos outros parâmetros não previstos na legislação em vigor para

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 204



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 20/401

0002426-30.2018.4.02.5054 500000377775 .V13 JES10515© JES10515

o período discutido: dosimetria, decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei
previdenciária exige que seja informado o NEN, que representa o nível médio convertido para
uma jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite
máximo permitido, (xiii) a relação com os agentes nocivos e a forma de exposição a esses
agentes (o tipo de avaliação - qualitativa ou quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa,
os níveis de tolerância e a metodologia utilizados para encontrá-los são disciplinados no
âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991), (xiv) os sucessivos
decretos, portarias e outros atos infralegais também estabeleceram a metodologia de avaliação
do ruído, do calor, de agentes químicos etc., (xv) a eleição do critério técnico para a aferição
do ruído também escapa dos limites da competência do Poder Judiciário, que deve observar a
definição do parâmetro usado pela Administração Pública, (xvi) o NEN não é o mesmo que a
simples medição do ruído por determinado aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído
(LEQ ou LAVG) pode divergir do NEN, (xvii) pelo menos após 2003, qualquer outro padrão
para aferição de ruído que não seja o NEN contraria a legislação previdenciária, (xviii) há, na
verdade, impeditivo legal de atribuir caráter especial a períodos laborados sem a apresentação
dos elementos que demonstre níveis de exposição normalizados acima de 85dB(A), (xix)  a
simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente
para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, e (xx)
desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram
alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a
medição do NEN.

Contrarrazões de Evento 40.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.
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Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos
limites de tolerância estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)
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O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode
haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério
para aferição da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas
qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por
regulamentação administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do
art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de
serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade
especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em:
20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de
29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer
de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
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irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão
de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.
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(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma
Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis
(Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.
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Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
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dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 01/02/1978 a
01/03/1978, de 01/10/1978 a 17/12/1979, de 01/01/1980 a 01/03/1982, de 01/06/1983 a
29/09/1985, de 30/09/1985 a 23/04/1986, de 15/05/1986 a 03/02/1988, de 01/11/1988 a
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23/08/1989, de 02/12/1991 a 24/04/1992, de 01/07/1992 a 01/11/1992, de 01/08/1993 a
28/05/1995 e de 12/04/2004 a 11/04/2017.

Pela leitura da decisão recorrida, nota-se que houve reconhecimento dos
períodos de 01/02/1978 a 01/03/1978, de 01/10/1978 a 17/12/1979, de 01/01/1980 a
01/03/1982, de 01/06/1983 a 29/09/1985, de 30/09/1985 a 23/04/1986, de 01/11/1988 a
23/08/1989, de 02/12/1991 a 24/04/1992, de 01/07/1992 a 01/11/1992 e de 01/08/1993 a
28/05/1995, em razão de enquadramento profissional, com base no Decreto 83.080/1979.

O INSS não impugnou tais períodos, formulando tese, em suas razões, somente
em relação aos períodos de 15/05/1986 a 03/02/1988 e de 12/04/2004 a 11/04/2017, mesmo
que de forma genérica. 

Para o período de 15/05/1986 a 03/02/1988, o autor apresentou o PPP expedido
por Marbrasa Mármores do Brasil S/A demonstrando que exerceu as funções de desbastador
e encarregado, no setor de extração, com exposição a ruído em intensidade de 105,4 dB até
30/9/1987 e com exposição a ruído em intensidade de 94,8 dB a partir de 1/10/1987. Ou seja,
esteve sujeito a ruído em intensidades acima dos limites legais. 

Consta, no documento, que a apuração do agente físico se deu por meio de
dosimetria, o que é suficiente para comprovar o uso da metodologia prevista na legislação. 

Consta, também, o nome do profissional habilitado que realizou a monitoração
ambiental, o que presume a elaboração de laudo técnico/perícia.

A forma de exposição habitual e permanente, por sua vez, é presumida em razão
das funções e do setor de trabalho, bem como da descrição das atividades desenvolvidas. 

Assim, deve ser mantida a especialidade nesse período. 

Para o período de 12/04/2004 a 11/04/2017, o autor apresentou o PPP expedido
também por Marbrasa Mármores do Brasil S/A demonstrando que exerceu as funções de
marteleiro e operador de fio diamantado, no setor de extração, com exposição a ruído em
intensidade de 91,1 dB até 31/8/2011 e com exposição a ruído em intensidade de 96,1 dB a
partir de 1/9/2011. Ou seja, esteve sujeito a ruído em intensidades acima dos limites legais. 

Consta, no documento, que a apuração do agente físico se deu por meio de
dosimetria, o que é suficiente para comprovar o uso da metodologia prevista na legislação. 

Consta, também, o nome do profissional habilitado que realizou a monitoração
ambiental, o que presume a elaboração de laudo técnico/perícia.

A forma de exposição habitual e permanente, por sua vez, é presumida em razão
das funções e do setor de trabalho, bem como da descrição das atividades desenvolvidas. 

Assim, deve ser mantida a especialidade nesse período. 
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000377775v13 e do código CRC d63b1996.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001547-60.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PEDRO NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que reconheceu a decadência da pretensão da parte autora em revisar a renda mensal inicial
de seu benefício (aposentadoria por tempo de contribuição). Em suas razões recursais (Evento
30, Reclno1), pretende o autor, com base no princípio da isonomia, a declaração incidental de
inconstitucionalidade do § 8º do art. 29 da Lei nº 8.213/91, com redução de texto, a fim de
que seja extirpada a expressão “considerando-se a média nacional única para ambos os sexos”
e, por conseguinte, seja o réu condenado a revisar o cálculo da renda mensal inicial de sua
aposentadoria, considerando, na apuração do fator previdenciário, a expectativa de sobrevida
para o sexo masculino. Contrarrazões no Evento 34, CONTRAZ1.

VOTO

A decadência em discussão foi instituída desde 1997. Com efeito, foi a Medida
Provisória nº 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997 que deu nova redação ao art. 103
da lei 8.212/1991, instituindo a decadência previdenciária, o que ensejou a edição da Sumula
8 da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, que assim estabelece:

Em 01.08.2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato
concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.06.1997, data de edição
da MP nº 1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº 8.213/91. Precedente: processo
nº 2008.50.50.000808-0. (Publicado no Diário da Justiça de 10 de julho de 2009, p.105)

Do conjunto de manifestações do STF e do STJ sobre a decadência, pode-se
extrair as seguintes premissas:

(a) é constitucional o prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de
benefício previdenciário, a incidir, inclusive, sobre os benefícios já concedidos (RE n.º
626.489, Pleno do STF, repercussão geral);

(b) o prazo decadencial não atinge o ato de concessão de benefício
previdenciário (RE n. 626.589, Pleno do STF, repercussão geral), mas sim qualquer revisão a
ele atinente, como no caso dos pleitos articulados em ações judiciais;

(c) o termo inicial do prazo decadencial para os benefícios concedidos antes do
advento da MP n. 1523/1997 é 1 de agosto de 1997 (RE n. 626.589, Pleno do STF,
repercussão geral);
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(d) nos casos de ações judiciais que versem sobre revisão fulcrada em matéria
de fato (reconhecimento de tempo especial e/ou rural, por exemplo), não apreciada no ato
da concessão do benefício, não ocorre a decadência para essa questão (Acórdãos e Decisões
Monocráticas da Primeira e da Segunda Turmas do STJ, e. g., REsp 1491868), conforme
entendimento do STJ.

No caso, a aposentadoria do autor foi instituída em  04/03/2009 e a ação foi
ajuizada em 16/04/2019, ou seja, quando já havia transcorrido o prazo decadencial.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000371839v2 e do código CRC 01184cfa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000633-84.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GERSON INACIO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de seu benefício
previdenciário mediante a apuração do fator previdenciário com base na expectativa de
sobrevida para o sexo masculino. A parte autora pretende a declaração incidental de
inconstitucionalidade do §8º do art. 29 Lei 8.213/91, com redução de texto, para que seja
extirpada a expressão “considerando-se a média nacional única para ambos os sexos”.

VOTO

Acerca do fator previdenciário, os parágrafos 7º e 8º do art. 29 da Lei 8.213/91,
acrescentado pela Lei 9.876/99, assim dispõem:

Art. 29 (...)

§ 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a
expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar,
segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, de
26.11.99) (Vide Decreto nº 3.266, de 1.999)

§ 8º - Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do segurado na
idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. (Incluído pela Lei
nº 9.876, de 26.11.99)

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido formulado nas ADI 2.110 e
2.111, já sinalizou no sentido da constitucionalidade do fator previdenciário. (Relatora Juíza
Federal Maria Lúcia Gomes de Souza, DOU 18/08/2017, pág. 138/308.), fixou entendimento
no sentido de que

E a jurisprudência também tem firmado seu entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA
MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. TÁBUA COMPLETA DE
MORTALIDADE DO IBGE. EXPECTATIVA MÉDIA DE SOBREVIDA
ÚNICA PARA AMBOS OS SEXOS. ART. 29, §8º, DA LEI Nº 8.213/91.
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CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO LIMITADOR DOS
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão manifestada nesta
ação desdobra-se nos seguintes pedidos, em suma: a) reconhecimento da
inconstitucionalidade do fator previdenciário, com o recálculo da RMI da
aposentadoria por tempo de contribuição sem a aplicação do mesmo; b)
recálculo da RMI, incluindo-se "todos os salários de contribuição que serviram
de base para o recolhimento da contribuição social, mediante o afastamento dos
critérios ou requisitos para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial da renda
mensal" (afastando-se, portanto, a "escolha dos maiores salários" e a limitação
dos salários de contribuição ao teto previdenciário). 2. As regras para o cálculo
do salário de benefício são aquelas estabelecidas na legislação vigente à época
da concessão do provento almejado. 3. A incidência do fator previdenciário no
cálculo do salário-de-benefício das aposentadorias por idade e por tempo de
contribuição foi introduzida pela Lei nº 9.876/99, diploma legal que deu nova
redação ao art. 29, I, da Lei nº 8.213/91. 4. A constitucionalidade do fator
previdenciário já fora assentada pelo Egrégio Suprem o Tribunal Federal, no
julgamento das Medidas Cautelares em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
2110/DF e 2111/DF. 5. É legítima, no cálculo do fator previdenciário, a
obtenção da expectativa de sobrevida a partir da média nacional única para
ambos os sexos, extraída da tábua completa de mortalidade construída pelo
IBGE. Precedentes desta Turma. 6. Portanto, a renda mensal inicial da
aposentadoria da autora foi adequadamente apurada pelo INSS, porque de
acordo com as regras da Lei nº 9.876/99, diploma legal que prevê a incidência
do fator previdenciário no cálculo do salário-de-benefício, considerada a
expectativa de sobrevida a partir da média nacional única para ambos os sexos,
extraída da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE. 7. No tocante
ao pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício, afastando-se o
critério de "escolha dos maiores salários" e com a exclusão do limitador dos
salários de contribuição, também não assiste razão à parte autora. 8. Os salários
de contribuição considerados no período básico de cálculo devem observar o
quanto disposto no art. 29, da Lei n. 8.213/91, inclusive no que diz respeito ao
teto previsto em Lei. 9. Se o segurado recolhe contribuição utilizando-se de
valor superior ao teto contributivo, o faz por sua conta de risco, não podendo
esperar igual contrapartida por ocasião do cálculo do salário de benefício. 10.
Havendo limite máximo para o valor do salário sobre o qual a contribuição
incidiu, não há com o cogitar a possibilidade de se reclamar valor de benefício
superior a esse limite, sob pena de quebra do vínculo havido entre o valor das
contribuições recolhidas e o valor do benefício. 11. Não há incompatibilidade
entre as normas dos arts. 29, § 2º e 33, da Lei nº 8.213/91 com o seu art. 136,
que trata de questão diversa, relacionada à legislação previdenciária anterior.
Precedente do STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva.
12. De rigor, portanto, a improcedência do pedido de revisão sob tal aspecto, o
que leva, necessariamente, à conclusão de que também não merecem prosperar
os argumentos da parte autora no sentido da imprescindibilidade do retorno dos
autos à Contadoria Judicial, para novo cálculo do benefício. Isso porque o
cálculo pretendido pressupõe a exclusão do limitador do salário de contribuição,
o que não se m ostra viável, nos termos da fundamentação supra. 13. Apelação
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da parte autora desprovida. Sentença mantida. (TRF 3ª R.; AC 0009800-
42.2009.4.03.6103; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Delgado; DEJF
06/06/2019)

 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA RMI DA
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE URBANA COM REGISTRO EM CTPS. IMPLEMENTAÇÃO
DOS REQUISITOS. FATOR PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE. TÁBUA
DE MORTALIDADE. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA NACIONAL ÚNICA
PARA AMBOS OS SEXOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO MANTIDOS. 1. São requisitos para a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da
Lei nº 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se
que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional nº
20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4º. 2. Deve ser
observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o
reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de
sua demonstração. 3. Para comprovação das atividades urbanas, a CTPS
constitui prova plena do período nela anotado, só afastada com apresentação de
prova em contrário. 4. O C. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento
no sentido de que a Lei nº 9.876/99, na parte em que alterou o artigo 29 da Lei
nº 8.213/91, não afronta os preceitos constitucionais. 5. Correta a Autarquia ao
aplicar o novo critério de apuração da renda mensal inicial, previsto no artigo
29 da Lei nº 8.213/91, que determina a multiplicação da média aritmética dos
maiores salários-de-contribuição pelo fator previdenciário, segundo a tábua de
mortalidade fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. IBGE, observando-se a média nacional única para ambos os sexos.
6. Reconhecido o labor urbano, deve o INSS proceder ao recálculo da renda
mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora. 7. Juros e correção monetária
pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos
na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em
relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR. Taxa
Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
RE nº 870.947, tema de repercussão geral nº 810, em 20.09.2017, Relator
Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela
Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.
8. Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do Código
de Processo Civil/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no
artigo 85, § 11º do CPC/2015. 9. Sentença corrigida de ofício. Apelação do
INSS e remessa necessária não providas. (TRF 3ª R.; Ap-Rem 0003649-
85.2013.4.03.6114; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Domingues; Julg.
12/11/2018; DEJF 27/11/2018)
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Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000358065v2 e do código CRC 85ea1fa9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000461-48.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AFONSO CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de seu benefício
previdenciário mediante a apuração do fator previdenciário com base na expectativa de
sobrevida para o sexo masculino. A parte autora pretende a declaração incidental de
inconstitucionalidade do §8º do art. 29 Lei 8.213/91, com redução de texto, para que seja
extirpada a expressão “considerando-se a média nacional única para ambos os sexos”.

VOTO

Acerca do fator previdenciário, os parágrafos 7º e 8º do art. 29 da Lei 8.213/91,
acrescentado pela Lei 9.876/99, assim dispõem:

 

Art. 29 (...)

 

§ 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a
expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar,
segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, de
26.11.99) (Vide Decreto nº 3.266, de 1.999)

 

§ 8º - Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do segurado na
idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. (Incluído pela Lei
nº 9.876, de 26.11.99)

 

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido formulado nas ADI 2.110 e
2.111, já sinalizou no sentido da constitucionalidade do fator previdenciário. (Relatora Juíza
Federal Maria Lúcia Gomes de Souza, DOU 18/08/2017, pág. 138/308.), fixou entendimento
no sentido de que
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E a jurisprudência também tem firmado seu entendimento nesse sentido:

 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA
MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. TÁBUA COMPLETA DE
MORTALIDADE DO IBGE. EXPECTATIVA MÉDIA DE SOBREVIDA
ÚNICA PARA AMBOS OS SEXOS. ART. 29, §8º, DA LEI Nº 8.213/91.
CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO LIMITADOR DOS
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão manifestada nesta
ação desdobra-se nos seguintes pedidos, em suma: a) reconhecimento da
inconstitucionalidade do fator previdenciário, com o recálculo da RMI da
aposentadoria por tempo de contribuição sem a aplicação do mesmo; b)
recálculo da RMI, incluindo-se "todos os salários de contribuição que serviram
de base para o recolhimento da contribuição social, mediante o afastamento dos
critérios ou requisitos para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial da renda
mensal" (afastando-se, portanto, a "escolha dos maiores salários" e a limitação
dos salários de contribuição ao teto previdenciário). 2. As regras para o cálculo
do salário de benefício são aquelas estabelecidas na legislação vigente à época
da concessão do provento almejado. 3. A incidência do fator previdenciário no
cálculo do salário-de-benefício das aposentadorias por idade e por tempo de
contribuição foi introduzida pela Lei nº 9.876/99, diploma legal que deu nova
redação ao art. 29, I, da Lei nº 8.213/91. 4. A constitucionalidade do fator
previdenciário já fora assentada pelo Egrégio Suprem o Tribunal Federal, no
julgamento das Medidas Cautelares em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
2110/DF e 2111/DF. 5. É legítima, no cálculo do fator previdenciário, a
obtenção da expectativa de sobrevida a partir da média nacional única para
ambos os sexos, extraída da tábua completa de mortalidade construída pelo
IBGE. Precedentes desta Turma. 6. Portanto, a renda mensal inicial da
aposentadoria da autora foi adequadamente apurada pelo INSS, porque de
acordo com as regras da Lei nº 9.876/99, diploma legal que prevê a incidência
do fator previdenciário no cálculo do salário-de-benefício, considerada a
expectativa de sobrevida a partir da média nacional única para ambos os sexos,
extraída da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE. 7. No tocante
ao pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício, afastando-se o
critério de "escolha dos maiores salários" e com a exclusão do limitador dos
salários de contribuição, também não assiste razão à parte autora. 8. Os salários
de contribuição considerados no período básico de cálculo devem observar o
quanto disposto no art. 29, da Lei n. 8.213/91, inclusive no que diz respeito ao
teto previsto em Lei. 9. Se o segurado recolhe contribuição utilizando-se de
valor superior ao teto contributivo, o faz por sua conta de risco, não podendo
esperar igual contrapartida por ocasião do cálculo do salário de benefício. 10.
Havendo limite máximo para o valor do salário sobre o qual a contribuição
incidiu, não há com o cogitar a possibilidade de se reclamar valor de benefício
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superior a esse limite, sob pena de quebra do vínculo havido entre o valor das
contribuições recolhidas e o valor do benefício. 11. Não há incompatibilidade
entre as normas dos arts. 29, § 2º e 33, da Lei nº 8.213/91 com o seu art. 136,
que trata de questão diversa, relacionada à legislação previdenciária anterior.
Precedente do STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva.
12. De rigor, portanto, a improcedência do pedido de revisão sob tal aspecto, o
que leva, necessariamente, à conclusão de que também não merecem prosperar
os argumentos da parte autora no sentido da imprescindibilidade do retorno dos
autos à Contadoria Judicial, para novo cálculo do benefício. Isso porque o
cálculo pretendido pressupõe a exclusão do limitador do salário de contribuição,
o que não se m ostra viável, nos termos da fundamentação supra. 13. Apelação
da parte autora desprovida. Sentença mantida. (TRF 3ª R.; AC 0009800-
42.2009.4.03.6103; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Delgado; DEJF
06/06/2019)

 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA RMI DA
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE URBANA COM REGISTRO EM CTPS. IMPLEMENTAÇÃO
DOS REQUISITOS. FATOR PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE. TÁBUA
DE MORTALIDADE. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA NACIONAL ÚNICA
PARA AMBOS OS SEXOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO MANTIDOS. 1. São requisitos para a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da
Lei nº 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se
que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional nº
20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4º. 2. Deve ser
observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o
reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de
sua demonstração. 3. Para comprovação das atividades urbanas, a CTPS
constitui prova plena do período nela anotado, só afastada com apresentação de
prova em contrário. 4. O C. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento
no sentido de que a Lei nº 9.876/99, na parte em que alterou o artigo 29 da Lei
nº 8.213/91, não afronta os preceitos constitucionais. 5. Correta a Autarquia ao
aplicar o novo critério de apuração da renda mensal inicial, previsto no artigo
29 da Lei nº 8.213/91, que determina a multiplicação da média aritmética dos
maiores salários-de-contribuição pelo fator previdenciário, segundo a tábua de
mortalidade fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. IBGE, observando-se a média nacional única para ambos os sexos.
6. Reconhecido o labor urbano, deve o INSS proceder ao recálculo da renda
mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora. 7. Juros e correção monetária
pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos
na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em
relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR. Taxa
Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
RE nº 870.947, tema de repercussão geral nº 810, em 20.09.2017, Relator
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Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela
Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração. Correção de ofício.
8. Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do Código
de Processo Civil/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no
artigo 85, § 11º do CPC/2015. 9. Sentença corrigida de ofício. Apelação do
INSS e remessa necessária não providas. (TRF 3ª R.; Ap-Rem 0003649-
85.2013.4.03.6114; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Domingues; Julg.
12/11/2018; DEJF 27/11/2018)

 

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000406593v2 e do código CRC edabadda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5012727-76.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 23) interposto pela parte autora em face
da sentença (evento 19) que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições
previdenciárias pagas após a concessão da aposentadoria. Alega o recorrente que é titular de
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição e que, após a concessão
do benefício, permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo contribuições
previdenciárias. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 18, § 2º da Lei
8.213/1991, uma vez que não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição
incidente sobre a remuneração obtida nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados
que voltam a trabalhar após se aposentarem.

VOTO

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

[...]

Relatório dispensado.

Trata-se de demanda tributária pelo procedimento próprio aos Juizados Especiais Federais
ajuizada por JOSE PEREIRA DE ALMEIDA  em face da UNIÃO FEDERAL – FAZENDA
NACIONAL, partes qualificadas nos autos, objetivando a parte autora a restituição da
contribuição previdenciária recolhida após a concessão de sua aposentadoria, eis que
permaneceu exercendo atividade laborativa, vertendo contribuições à Previdência Social até a
presente data, sem nenhum retorno contraprestacional.

Contestação da União Federal, evento 17.

Preliminares

Prescrição Quinquenal

No que tange à prescrição, no julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo
Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra Ellen Gracie, pacificou o
entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito
tributário ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.
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Assim sendo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 19/06/2019, em caso de
possível procedência do pedido do autor, estariam prescritas as parcelas referentes ao período
anterior a 19/06/2014.

Mérito

A discussão central a ser dirimida nos autos diz respeito à legitimidade da cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do trabalhador que retorna ao mercado de
trabalho, após sua aposentadoria.

Inicialmente, deve-se salientar que o aposentado que volta a exercer atividade laborativa é, na
realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do exercício dessa nova atividade é devida a
respectiva contribuição previdenciária. Ademais, a Previdência Social funda-se no princípio
da solidariedade, reclamando, em razão dessa especificidade, que todos aqueles que fazem
parte do sistema sejam convocados a contribuir.

Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.032, de 28 de abril de
1995, in verbis:

Art. 12. (...)

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata
esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral, com vínculo
empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado obrigatório, não havendo de
se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o autor ter sido compelido a recolher a
espécie tributária em comento.

Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da CF/88 é claro em afirmar que os
trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí porque o aposentado
que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a contribuir para a previdência social,
cuja arrecadação destina-se à manutenção dos planos de seguridade traçados em lei
ordinária.

Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie tributária
destituída de cunho retributivo ou contraprestacional, por conta dos postulados que lhes são
afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91. Portanto,
inexiste qualquer impeditivo de ordem legal no sentido de afastar a cobrança de contribuição
previdenciária sobre o que o aposentado recebe, por conta de seu reingresso no mercado de
trabalho, devendo-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao §4º do artigo 12
da Lei nº 8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº 8.870/94. 

Nesse passo, entendo que não deve prosperar o pedido autoral, pelas razões acima expostas.

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados proferidos pelo STF:

RE-AgR 430418 RE-AgR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a) ROBERTO BARROSO
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Sigla do órgão STF

Decisão

A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Unânime. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Luiz
Fux. Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 18.3.2014.

Descrição

- Acórdão(s) citado(s): (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA) RE 364224 AgR (1ªT),
RE 396020 AgR (1ªT), RE 372506 AgR (2ªT). Número de páginas: 6. Análise:
12/05/2014, TIA. ..DSC_PROCEDENCIA_GEOGRAFICA: RS - RIO GRANDE DO SUL

Ementa

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais
alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e
indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das
contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega
provimento.

Processo RE-AgR-segundo 447923 - RE-AgR-segundo - SEGUNDO AG.REG.  NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a) CELSO DE MELLO

Sigla do órgão STF

Decisão

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto
do Relator. 2ª Turma, Sessão Virtual de 19 a 25.5.2017.

Descrição

- Acórdão(s) citado(s): (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, APOSENTADO,
RETORNO À ATIVIDADE) RE 437652 AgR-ED (2ªT), RE 396717 AgR (2ªT), RE
381268 AgR (2ªT), RE 422357 AgR (2ªT), AI 822294 AgR (1ªT). Número de páginas: 6.
Análise: 28/06/2017, BMP. ..DSC_PROCEDENCIA_GEOGRAFICA: RS - RIO
GRANDE DO SUL

Ementa

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXIGIBILIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE
RETORNA À ATIVIDADE (LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI Nº 9.032/95) – CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
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CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA –
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO
RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do artigo
487, inciso I do CPC/2015, em face da União Federal.

[...]

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observa-se que a questão se
encontra pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei
8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório
da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

No sentido do exposto, são os seguintes julgados do E. STF:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Com efeito, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça
nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000347536v3 e do código CRC d5ff2637.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5001764-09.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ OTAVIO DO SACRAMENTO SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, no sentido de declarar a inexigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de seus proventos que não excede o teto
do RGPS. Em suas razões recursais (Evento 27 - Reclno1), alega, em síntese,  que o desconto
da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos violam os arts. 40, §18 e
102, §2º ambos da CF. Contrarrazões (Evento 34 - CONTRAZ1).

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, sob a seguinte
fundamentação:

Cuida-se de ação ajuizada por LUIZ OTAVIO DO SACRAMENTO
SANTOS em desfavor da UNIÃO FEDERAL, que observará o procedimento
próprio dos Juizados Especiais Federais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 381 da Lei nº 9.099/1995 c/c o art.
1º2 da Lei nº 10.259/2001.

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.

1. DO MÉRITO

1.1. Da Prescrição Quinquenal

De acordo com o julgamento do RE 566.621/RS, as ações de repetição ou
compensação de indébito ajuizadas a partir de 09.06.2005 devem observar o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos. À luz desse entendimento, declaro
prescritos os valores pagos anteriormente ao quinquênio que precedeu o
ajuizamento da demanda.

Passo a análise do mérito propriamente dito.

1.2. Das Contribuições Previdenciárias dos Militares
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Conforme relatado, pugna o autor seja declarada a inexigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre a parcela dos seus proventos que
não exceda o teto do Regime Geral da Previdência Social, por inobservância do
limite estabelecido no § 18, do artigo 40 da Constituição Federal, alterado pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, com determinação de cessação dos
respectivos descontos.

Pugnou, ainda, seja condenada a União Federal na restituição ao autor, dos
valores indevidamente recolhidos, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros moratórios, entre outros encargos legais.

A controvérsia posta em discussão nos autos cinge-se na possibilidade ou não
de aplicação das regras previstas na EC 41/2003 à aposentadoria do autor que é
militar da reserva desde 22/03/2018.

No entanto, a questão posta em discussão nos autos não merece maiores
digressões.

Isto porque a Turma Nacional de Uniformização já pacificou a
questão afastando a aplicação da ED 41/03 ao presente caso. Vejamos:

EMENTA - TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
REMUNERAÇÃO DE MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS –
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À IMUNIDADE CONFERIDA AOS
SEGURADOS DO RGPS E SERVIDORES – ART. 5º EC 41/03 - ART. 40 §18
CR 88 – INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. A contribuição
previdenciária dos militares inativos e pensionistas deve incidir sobre o
total das parcelas que compõem os proventos da inatividade, de acordo com
a norma do artigo 3-A da Lei nº 3.765/60, com a redação dada pela Medida
Provisória nº 2215-10/2001, não havendo direito à imunidade conferida aos
segurados do RGPS e servidores. 2. Sugiro, respeitosamente, ao MM.
Ministro, que imprima a sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno,
que determina a devolução às Turmas de origem dos feitos congêneres, para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 3.
Incidente conhecido e não provido.( 201051510407060, JUIZ FEDERAL
VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, DOU 01/06/2012.)

Do voto do E. Relator vladimir santos vitovsky  extrai-se o seguinte:

VOTO - Pretende a parte autora o reconhecimento da imunidade conferida
aos segurados do RGPS e estendida aos servidores públicos, equivalente ao
teto da previdência social, por força do §18º do art. 40 da CF, de forma que
só houvesse incidência de contribuição para a pensão militar sobre os
proventos que excedam ao teto da Previdência Social. Fundamenta sua
pretensão no princípio da isonomia. A sentença julgou improcedente o pedido, o
que foi mantida pela Turma Recursal. Incidente de uniformização interposto
pela parte autora trazendo como paradigma acórdão da TR SC. É o relatório.
Recurso tempestivo e interposto na forma da legislação de regência. Impende
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ressaltar que os proventos de inatividade dos segurados jungidos ao RGPS
encontram-se imunes à tributação da contribuição previdenciária, nos termos do
art. 195, inciso II da CF e, bem assim, que os da inatividade dos servidores
jungidos ao RPPS encontram-se imunes à tributação da contribuição
previdenciária até o advento da EC 41/03. A EC 20/1998 também assegurou aos
servidores públicos, além do disposto no art. 40 da CF, os requisitos e critérios
fixados para o regime geral de previdência, ex vi do §12º do art. 40. Contudo,
com o advento da EC 41/03, institui-se a incidência de contribuição
previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão que superassem o
teto da previdência, para os servidores públicos. “§ 18. Incidirá contribuição
sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que
trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)” Sublinhe-se que persiste a
imunidade para os proventos do RGPS, os quais tem por valor máximo o teto da
previdência, nos termos do inciso II do art. 195, cuja redação não foi
modificada. “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: ........................ II - do trabalhador e dos demais
segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria
e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art.
201; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) Interposta
ADIN 3105-8, reconheceu o STF a constitucionalidade da tributação instituída
sobre os proventos dos servidores inativos e ativos pela EC 41/03, posto que
tanto para os segurados da RGPS que recebem no máximo o valor do teto,
quanto para os servidores civis, os valores equivalentes ao teto estariam imunes
a tributação. Frise-se que, com o advento da EC 20/98 e 41/03 houve profundas
modificações no RGPS e na previdência dos servidores públicos. Ocorre
que, deste o advento da EC 18/98, os militares foram deslocados do capítulo
da Administração Pública para o capítulo das Forças Armadas – Título da
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Assim sendo, como
possuem regime próprio de previdência diferenciado do RGPS (celetista) e
do RPPS (servidores civis), com regras próprias infra-constitucionais e
direitos e garantias constitucionais diferenciados, não há que se falar em
aplicação analógica ou aplicação da isonomia, vez que não estão jungidos a
regimes iguais, se quer semelhantes. Só para citar algumas diferenças
menciono a possibilidade da pensão de filho maior estender-se até os 24
anos, se universitário, bem como mediante contribuição específica haver
possibilidade de concessão, ainda na atualidade, a filha maior capaz.
Outrossim, não encontro fundamentos para acolher o recurso interposto,
razão pela qual voto por conhecer e negar provimento ao incidente de
uniformização, firmando a tese de que a contribuição previdenciária dos
militares inativos e pensionistas deve incidir sobre o total das parcelas que
compõem os proventos da inatividade, de acordo com a norma do artigo 3-
A da Lei nº 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2215-
10/2001, não havendo direito à imunidade conferida aos segurados do
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RGPS e servidores. Sugiro, respeitosamente, ao MM. Ministro, que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno, que determina a devolução
às Turmas de origem dos feitos congêneres, para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. Brasília, 15 de maio de 2012

Despiciendos maiores comentários, adoto, como razões de decidir, os bem
lançados fundamentos acima transcritos da Turma Nacional de Uniformização
sobre a questão posta em discussão nos autos para, via de consequência, julgar
improcedente o pleito autoral. 

2. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da
inicial, e por via de consequência, JULGO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes,
observando o entendimento da TNU. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372234v3 e do código CRC a05d5d21.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0004009-47.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: OBJETIVA IMOVEIS LTDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela CEF em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a pagar à autora o valor referente à
comissão de corretagem decorrente da compra e venda do imóvel adquirido por Gerson da
Costa, identificado na inicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i) o Autor não apresentou a
Nota Fiscal relativa à comissão de corretagem da alienação do imóvel, em cumprimento ao
contrato celebrado entre as partes; (ii) a Nota Fiscal apresentada pelo Autor, com os
documentos da inicial, são relativos ao imóvel da Rua XV de Novembro, 03, apartamento
702, Praia da Costa, enquanto que a escritura pública apresentada aos autos é relativa ao
imóvel sito à Rua XV de Novembro, 232, apartamento 501, Praia da Costa; (iii) exceção do
contrato não cumprido. Contrarrazões do autor. 

VOTO

 A sentença reconheceu existência do contrato de corretagem, bem como a
inexistência do pagamento da comissão de intermediação, no valor de R$20.000,00, nos
seguintes termos:

(...)A discussão principal trazida aos autos gira em torno do cumprimento das
regras contratuais firmadas através do Contrato de Credenciamento nº. 0428/2016 (fls.
14/28). Nesse passo, então, destaco aqui as principais regras/cláusulas pactuadas com relação
ao questionamento posto nestes autos quanto ao não pagamento da comissão de corretagem
relacionada à venda intermediada pela autora, in verbis:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de intermediação na
venda de imóveis não de uso de propriedade da Caixa e EMGEA em caráter temporário, na
área de abrangência da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis em Vitória/ES –
GILIE/VT.

Parágrafo Único – A caracterização pormenorizada do objeto contratado, os
requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e
responsabilidades específicas estão indicadas no Termo de Referência – Anexo I. (...)

CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO
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Pela intermediação da venda e pelo exato cumprimento das obrigações
assumidas, na forma do presente Edital, a CAIXA efetuará o pagamento, à Contratada, da
remuneração correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de venda do imóvel, mediante
crédito em conta mantida obrigatoriamente em agência da CAIXA.

Parágrafo Primeiro: Considera-se venda finalizada: I. No caso de venda com
pagamento à vista ou financiamento, apresentação do registro no respectivo cartório de RGI,
protocolado na Unidade da SPU, se for o caso, bem como o protocolo de averbação na
prefeitura local. II. No caso de venda com parcelamento, comprovação da assinatura do
respectivo contrato.

Num primeiro momento, não deveria haver maiores questionamentos ao direito
que socorre à parte autora de ver cumprida a obrigação da CEF em efetuar o pagamento da
comissão relacionada à compra e venda de imóvel que foi intermediada pela autora.

Ocorre, entretanto, que a parte autora sustenta que não recebeu o pagamento da
Comissão de Corretagem pela venda do imóvel descrito na Escritura Pública de Compra e
Venda de fls. 39/43, não tendo a CEF trazido aos autos nenhuma justificativa para ilidir o
alegado pela autora.

Nesse passo, diante da previsão contratual acima mencionada e considerando a
documentação apresentada pela parte autora às fls. 14/48, verifica-se que a requerente
comprovou que atendeu aos requisitos necessários para configuração do pagamento da
comissão de corretagem em relação à transação em questão.

Assim sendo, entendo que merece prosperar o pedido da autora, uma vez que se
encontra amparado na correta aplicação das regras contidas no Contrato de Credenciamento
nº. 0428/2016.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com
fundamento no art. 487, I do CPC, condenando a CEF a pagar à autora o valor referente à
comissão de corretagem decorrente da compra e venda do imóvel adquirido por Gerson da
Costa, identificado na inicial. (...)”

Outrossim, conforme se pode depreender da simples leitura da defesa da CEF,
apresentada em sede de Constestação, não há qualquer alegação de “venda frustrada”,
“exceção do contrato não cumprido” e incongruência entre a nota fiscal apresentada pela
Autora e a escritura pública de alienação do imóvel, teses estas somente ventiladas em sede
de Recurso Inominado.

Dessa forma, percebe-se que as insurgências veiculadas no recurso inominado
do INSS versam sobre fatos e argumentos não alegados na sua peça de defesa que não podem
ser conhecidos, por tratar-se de inovação em sede recursal. Nesse sentido, é o entendimento
da jurisprudência:
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PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - REVISÃO DO QUANTUM:
IMPROPRIEDADE.

 1. Tendo em vista a vedada inovação recursal, não se pode apreciar, em
sede de recurso ordinário, a exemplo da apelação, questões não articuladas na inicial do
mandado de segurança e não discutidas pela instância de origem, sob pena de violação
do princípio tantum devolutum quantum appellatum.

 2. Em sede de mandado de segurança não é possível verificar a razoabilidade
ou não da multa aplicada em face da gravidade da infração cometida. Precedentes desta
Corte.

 3. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa parte, não provido." (STJ,
ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 24234, Proc. nº
2007.01.17100-9/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/05/2009, DJ. 21/05/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO -
INOVAÇÃO RECURSAL - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 128 E 517 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO
COGITADAS NA INICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
APLICAÇÃO DA TABELA PRICE LEGALIDADE DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Não merece ser acolhido recurso de agravo interno onde o recorrente não
apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão
hostilizada, persistindo, destarte, imaculados e impassíveis os argumentos nos quais o
entendimento foi firmado.

- É defeso ao Magistrado conhecer, em sede de apelação, de temas que não
foram cogitados na inicial. - A teor do previsto no parágrafo único do artigo 250 do
Código de Processo Civil, devem ser aproveitados os atos processuais que não causem
prejuízos às partes.

- Não ocorre anatocismo decorrente da utilização da Tabela Price, vez que os
alegados juros capitalizados decorrem de qualquer sistema de pagamento antecipado ou
periódico dos juros, e não propriamente do Sistema de Amortização Francês. - Agravo
interno improvido. (TRF-2 - AC: 199451010131512 RJ 1994.51.01.013151-2, Relator: Juiz
Federal Convocado JULIO MANSUR, Data de Julgamento: 01/06/2011, QUINTA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: - Data::21/06/2011)

Voto por não conhecer o recurso. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. Sem custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação (Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000386518v2 e do código CRC c046278d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5008240-97.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GABRIEL MARTINS ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).

Em suas razões recursais (Evento 11), alega, em síntese, que (i) o autor reside
unicamente com sua genitora e seu irmão, (ii) a renda familiar, ao tempo do requerimento do
benefício, era composta tão somente pela quantia auferida pelo irmão do Recorrente (Thyago
Martins Rocha), no irrisório valor de meio salário-mínimo, como observa-se na fl. 61 do
processo administrativo juntado ao Evento 29 (PROCADM1), (iii) o autor é portador de
retardo mental grave e mesmo assim teve seu benefício negado sob a justificativa de que não
atenderia o critério de deficiência previsto em lei para o acesso ao benefício ora pleiteado,
(iv) a sentença julgou improcedente sob o fundamento de que o autor não teria atendido ao
requisito da miserabilidade, uma vez que o irmão do Recorrente encontra-se trabalhando, de
acordo com CNIS constante na sentença, e que, além disso, a mãe do Recorrente deveria
ingressar, primeiramente, com ação competente em face do pai do Recorrente no Juízo da
Família, visto que o mesmo não arca com alimentos, pois encontra-se desempregado, (v)
acontece que, em relação ao salário mínimo percebido pelo irmão do Recorrente, Thyago
Martins Rocha, é importante frisar que, atualmente, é necessário aplicar o disposto no art. 20
da Lei nº 8742/93 com maior flexibilidade, para que se garanta o atendimento às necessidades
básicas do cidadão, (vi) o irmão do recorrente não reside mais na mesma residência que a
família e pela análise objetiva da miserabilidade, a renda familiar per capita é inferior a 1/2
salário mínimo, uma vez que a renda familiar per capita é ZERO. Contrarrazões de Evento
47, CONTRAZ1.

VOTO

O autor ajuizou ação, em 10/08/2018, alegando que, por ser portador de retardo
mental grave e microcefalia, restaria preenchido o requisito de incapacidade/deficiência para
recebimento de LOAS.

O autor apresenta laudos particulares (Evento 1, ANEXO3), elaborados em
18/04/2016 e 20/04/2018, cujo diagnóstico é retardo mental e deficiência intelectual,
evidenciado pelo comprometimento do desenvolvimento cognitivo. O autor apresenta
microcefalia e epilepsia e comprometimento nas áreas como segurança, lazer, higiene e
outros. Junta também declaração de que frequenta a APAE desde 31/05/2016, frequentando o
Centro de Atendimento Educacional ESpecializado às segundas e quarta-feiras.
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Deste modo, a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado
de miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito. Consta, nos
autos, que a parte autora formalizou o requerimento do benefício em 31/10/2016 (Evento 1,
ANEXO2).

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:
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não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que integre o grupo
familiar;

não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo inteiramente
consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de cálculo da renda
per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do Decreto
6.214/2007.

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência Social, a família
é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Conforme dispõe a Súmula 80/TNU, nos pedidos de benefício de prestação
continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração
dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da
pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por
assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio
social pelo requerente. Por sua vez, a Súmula 79/TNU dispõe que, nas ações em que se
postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas
do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça
ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.

No caso, o relatório social de Evento 11, realizado em 13/11/2018, revelou que
(i) o autor, à época com 17 anos, residia com sua mãe (Sra. Lindaura Batista Martins) e seu
irmão (Tyago Martins Rocha). 

Quanto à renda familiar, e apesar da sentença afirmar o recebimento de salário
acima do mínimo pelo irmão do autor, o CNIS juntado na sentença demonstra tão e
somente vínculos empregatícios no período de 06/12/2018 a 28/03/2019 e outro a partir
05/07/2017.

Ora, o fato é que a TNU fixou a tese de que a presunção de miserabilidade é
relativa e deve ser aferida por outros critérios e não somente pela renda familiar. E segundo a
verificação realizada pelo Oficial de Justiça, a família reside em imóvel com precárias
condições de se habitar – cômodos pequenos, sem reboco, com fiação elétrica exposta,
infiltração e mofo nas paredes, janelas e portas avariados. Especialmente o banheiro em
condições insalubres. Averiguou-se que a mobília e eletrodomésticos existentes no interior da
moradia apresentam estado precário para uso e conservação – grande parte danificada

Constata-se que as fotos encartadas aos autos apontam para uma moradia
miserável, estando, assim, atendido ao requisito da miserabilidade.
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Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora
conhecido e provido para determinar a concessão de benefício assistencial de prestação
continuada desde a DER em 31/10/2016. As parcelas pretéritas deverão ser atualizadas
conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da recente decisão proferida
nos autos do RE 870947, com repercussão geral. Deferimento de tutela de urgência com base
em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e do caráter alimentar do
benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para cumpra a ordem em, no
máximo, quarenta e cinco dias. Sem condenação em custas ou honorários de sucumbência,
ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000375302v11 e do código CRC e0aabcf8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5003969-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIO MAURICIO VAREJAO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).

Em suas razões recursais (Evento 86), alega, em síntese, que (i) é acometido por
malformação congênita do sistema nervoso central, com quadro de deficiência intelectual
(CID Q040), bem como foi diagnosticado com cardiopatia congênita complexa (CID Q20.3),
(ii) não só os laudos arrolados pela parte, como também o laudo pericial comprovam a
incapacidade do autor, (iii) quanto à miserabilidade, o recorrente é menor impúbere e pessoa
com deficiência, mora com a mãe, desempregada, e o irmão, também pessoa portadora de
deficiência e beneficiário do BPC-LOAS, encontra-se em situação totalmente precária, já que
sobrevivem dos rendimentos do benefício percebido por seu irmão, (iv) houve os
preenchimentos dos requisitos necessários à concessão do amparo assistencial a pessoa com
deficiência.

Contrarrazões de Evento 90. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em xx.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
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prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

O autor, represenatdo por sua mãe, ajuizou ação, em 19/07/2018, alegando que,
por ser portador de malformação congênita do sistema nervoso central, com quadro de
deficiência intelectual e cardiopatia congênita complexa, teria impedimento a logo prazo e
estaria total e definitivamente incapacitado para realizar qualquer atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial de Evento 50, subscrita em 05/04/2019, por médico especialista em
cardiologia, que concluiu que (i) o autor, atualmente com 15 anos, é portador de transposição
de grandes vasos com cirurgia corretiva em 04/09/2015 (recém nascido), lesões residuais
valvar aórtica e estenose supravalvar pulmonar. Lesão hipóximo-isquêmica cerebral com
atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor., (ii) ao exame físico, o indivíduo se
apresenta em bom estado geral, corado e hidratado, acianótico, lúcido e orientado em tempo e
espaço, murmúrio vesicular presente e simétrico e ambos hemitóraces, sem ruídos
adventícios, ritmo cardíaco regular, B2 hiperfonética, sopro sistólico regurgitativo +++/6+ em
borda esternal esquerda, cicatriz operatória esternal, boa perfusão capilar periférica, sem
sinais clínicos de congestão, extremidades quentes e bem perfundidas, pulsos amplos e
simétricos, sem edema periférico, com pressão arterial 110x70 mmhg e frequência cardíaca
de 72 batimentos por minuto, (iii) o autor apresenta limitação que prejudica sua convivência
na sociedade em igualdade de condições com outros da mesma faixa etária, (iv) o autor pode
frequentar creche ou escola regular, (v) o autor tem aptidão física e mental para executar
brincadeiras próprias da sua faixa etária, (vi) o autor exige cuidados especiais,
comparativamente a outras da mesma faixa etária, uma vez que, conforme laudo pedagógico
apresentado, necessita atenção individualizada para a execução de determinadas atividades,
(vii) o autor realiza atividades básicas do dia a dia sozinho (tomar banho, ir ao banheiro, se
vestir, etc...), vai ao colégio por conta própria, conforme relato da mãe, (viii) o autor possui
incapacidade e impedimento para participação plena e efetiva da sociedade desde a fase
neonatal quando da lesão neurológica, (ix) o autor apresenta lesão neurológica permanente
sem previsão de terapia curativa. Ademais, apresenta cardiopatia congênita em seguimento
regular, com possibilidade de nova cirurgia corretiva no futuro, (x) não apresenta previsão
de tratamento curativo.

Ressalta-se que a perícia médica conclui pela presença de lesão cerebral com
atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e pela incapacidade do autor desde a fase
neonatal, quando ocorreu a lesão neurológica. Ora, o laudo médico pericial deixa claro que a
limitação do autor é permanente e prejudica sua convivência na sociedade em condições de
igualdade.

Além disso, em sua inicial, o autor apresenta os seguinte documentos para a
comprovação da sua incapacidade:
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(i) laudo médico, elaborado em 07/07/2017, atestando o diagnóstico de
malformação congênita no cérebro (CID 10 Q040), deficiência mental e
necessidade de acompanhamento psicológico e psicopedagógico e educador
especial.

(ii) laudo médico, elaborado em 13/12/2017, por médico especialista em
cardiologia pediátrica, informando que o autor foi submetido a cirurgia
cardíaca para a correção de cardiopatia congênita do tipo transposição dos
grandes vasos da base. Faz acompanhamento cardiológico permanente, com
consultas e exames períodicos.

(iii) Sumário de alta hospitalar, elaborado em 14/09/2005, informando que trata-
se de RNT/AIG, admitido no 3º dia de vida, portador de cardiopatia congênita
cianótica diagnosticada devido à história de cianose, hipoatividade e sucção
débil nas primeiras horas de vida. Avaliado por cadiopediatra que realizou
Ecodoppler sendo evidenciado TGA simples com FO restritivo + PCA. Iniciado
infusão contínua de prostin (0,01) e solicitada vagano CETIPE para
complementação propedêutica e definição terapêutica. Apresentou episódio de
apnéia com repercussão hemodinâmica após o início da PGE2 que respondeu
bem à estimulação tátil e O2 por látex. CID Principal: Malformação congênita
das grandes artérias.

(iv) Laudo médico, sem data, informando que o autor era recém nato no
segundo dia com diagnóstico de transposição dos grandes vasos da base.

(v) Ressonância magnética do crânio realizada em 14/03/2015 e outros
documentos médicos.

Deste modo, nos autos, ficou claramente demonstrado o requisito da
incapacidade. Assim, presente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), passa-se a  analisar o requisito da miserabilidade.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação (RCL) 4374
declarou a inconstitucionalidade o critério objetivo da Lei 8.742/1993 defasado para
caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que criaram os
programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei 10.836/2004), de
Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001), e apontou como
indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.
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Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes: RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário-mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no valor de até um salário mínimo percebido
pelo idoso ou deficiente que integre o grupo familiar;
não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação acima, haja vista que se presume ser o
rendimento de um salário mínimo inteiramente consumido com os cuidados de que o seu titular requer;
os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda governamental, não devem ser levados em
consideração para efeito de cálculo da renda per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do
Decreto 6.214/2007.

No caso, o relatório social (Evento 7), realizado em 10/07/2018, revelou que (i)
o autor, à época com 12 anos, residia com sua mãe (Sra. Vanessa do Rosário Maurício, 42
anos, solteira) e seu irmão mais novo (Matheus, 10 anos), (ii) a renda mensal familiar era
composta pelo recebimento de BPC em favor do seu irmão, no valor de um salário mínimo e
bolsa família no valor de R$ 163,00, (iii) em 2016, seu irmão sofreu um acidente – queda do
segundo andar de edifício onde mora e por isso recebe benefício assistencial por
incapacidade, (iv) sua mãe trabalhava como diretora administrativa em uma empresa de
telecomunicações e na época do acidente foi dispensada por seu empregador e desde então
segue sobrevivendo com recursos financeiros escassos, (v)  sua mãe está desempregada, (vi) a
residência é própria, mas devido a insuficiência de recursos financeiros a parte autora alega
que não pôde continuar arcando com o financiamento do apartamento e condomínio, ressalta
ainda que sua casa já foi a leilão e que aguarda ordem de despejo, (vii) o pai dos seus filhos
não oferta nenhum tipo de auxílio e que atualmente existe uma ordem de execução contra o
Sr. Perminio Mauricio Filho por não pagar pensão alimentícia, (viii) quanto às despesas
básicas da família, a parte autora relata os seguintes gastos: R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais) com mantimentos e material de higiene e limpeza; R$450,00 (cento e cinquenta reais)
condomínio residencial; R$176,76 (cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) com
energia elétrica; R$267,39 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) com
plano de saúde; R$70,00 (setenta reais) com gás de cozinha; R$30,83 (trinta reais e oitenta e
três centavos) com celular. Somam-se a estas despesas os custos cotidianos (vestuário,
material escolar; despesa extraordinária com saúde, etc.), (ix) em média, os gastos da família
gira em torno de R$1.674,98 (hum mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e oito
centavos) por mês.
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Como se observa, a família possui 3 integrantes e a renda familiar per
capita supera o parâmetro estabelecido de 1/4 do salário mínimo. Além disso, as fotos
encartadas aos autos apontam para uma moradia simples, denotando, no máximo, condição de
pobreza, mas não de miserabilidade, sendo possível constatar móveis e eletrodomésticos em
bom estado de uso e conservação.

Assim, como não houve comprovação de estado de vulnerabilidade social, deve
ser mantida a sentença, registrando-se que, havendo alteração da situação econômica ora
vislumbrada, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar novo pedido do benefício,
não havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000406621v18 e do código CRC ed0aa3d4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000493-90.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CESIOMARA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).

Em suas razões recursais (Evento 45), alega, em síntese, que (i) a parte autora é
portadora de deficiência mental grave, quadro crônico, excentricidade no comportamento,
problema oftalmológico, glicose e obesidade, (ii) a perícia judicial foi contrária às provas
produzidas nos autos, (iii) as provas produzidas nos autos comprova o impedimento a longo
prazo. Contrarrazões de Evento 49. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 02/06/2015 (Evento 1, INDEFERIMENTO4).

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.
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A autora ajuizou ação, em 12/07/2018, alegando que, por ser portadora de
deficiência mental grave, apresentar quadro crônico, fazer tratamento no caps de longa data
(terapia ocupacional), apresentar excentricidade no comportamento, problema oftalmologico;
glicose; obesidade, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar qualquer
atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial de Evento 28, concluiu que (i) a autora sempre laborou nas tarefas do lar, (ii) é
portadora de retardo mental leve e esquizofrenia, (iii) não observou alterações significativas
à avaliação física/mental atual da autora nessa perícia que cheguem a impedir suas
atividades habituais como do lar, (iv) não há impedimentos para as atividades habituais, (v)
não há efeitos colaterais significativos pelo uso dos medicamentos que usa, que cheguem a
interferir nas atividades habituais ou prejudicá-las, (vi) suas patologias mostram-se
compensadas e não há alterações significativas ao exame físico/mental e documentos
médicos apresentados, (vii) tem capacidade de cuidar-se, (viii) não há limitações para as suas
atividades habituais pelas doenças que possui e quadro patológico atual, (ix) não há
comprovação de impedimentos atuais ou anteriores a esta perícia, quando afastada, mas sem
benefício pelos documentos médicos apresentados.

A parte autora alega que teria apresentado provas demonstrando  o alegado
estado incapacitante total e permanente para toda e qualquer atividade, todavia o único laudo
médico apresentado pela autora (Evento 1, LAUDO5) não é suficiente para comprovar a
aludida alegação e infirmar a conclusão da perícia judicial.

Não obstante,  a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Ausente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), deixo de analisar o requisito da miserabilidade, ressaltando-se que, apesar de
a parte autora alegar que o veículo constatado encontrado em sua garagem era do seu irmão,
não há prova nos autos.

Por fim, registra-se que, havendo alteração do estado clínico ora vislumbrado, a
parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar novo pedido do benefício, não havendo que
se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000387722v17 e do código CRC 545fffc2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000544-61.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NARTIELE VIEIRA KAISER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 32), alega, em síntese, que (i) a autora é portadora de
patologia grave, (ii) que os laudos e exames juntados comprovam que a autora é portadora de
lúpus eritematoso disseminado com comprometimento de outros órgãos, (iii) o laudo médico
pericial atesta que a autora é portadora de lúpus eritematoso disseminado e que não é possível
afirmar se alterações de função do corpo da autora serão resolvidas em menos de dois anos,
(iii) por outro lado, os quesitos periciais não foram respondidos de forma coerente, (iv) o
magistrado não está adistrito apenas ao laudo pericial e deve observar todo o conjunto
probatório, (v) a sentença deve ser modificada ou anulada por estar embasada numa prova
técnica inconsistente, (vi) é necessária a repetição da prova técnica pericial. Contrarrazões no
Evento 37. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 25/06/2018 e que seu benefício foi indeferido por não atender ao critério de
deficiência.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
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impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.

A autora ajuizou ação, em 12/03/2019, alegando que, por ser portadora de lúpus
eritematoso disseminado com comprometimento de outros órgãos, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar qualquer atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial do Evento 13, subscrita em 14/05/2019, que concluiu que (i)  a autora,
atualmente com 26 anos, é portadora de lúpus eritematoso sistêmico, (ii) é cozinheira, (iii)
faz uso de medicamentos e o motivo alegado da incapacidade é que sente dores nas
articulações, (iv) a autora apresenta-se lúcida e orientada, caminhando por seus próprios
meios, exame físico normal, sem deficiência de órgãos e membros, (v) a doença da autora não
decorre do trabalho, (vi) a causa provável do diagnóstico é adquirida, auto-imune, (vii) a data
provável de início da doença é final de 2017, (viii) a autora realiza e coopera com o
tratamento adequado e fornecido pelo SUS, (ix) não há dados técnicos que comprovem a
incapacidade.

Por outro lado, a parte autora alega que teria apresentado provas demonstrando
o estado incapacitante total e permanente para toda e qualquer atividade. Acontece que, os
únicos laudos juntados pela autora não demonstram impedimento de longo prazo, mas tão
somente tratamento, uso de medicação e limitação para exposição ao sol ou lugares com
temperaturas elevadas.

Dessa forma, embora não seja necessária a comprovação de incapacidade
permanente para fins de concessão do benefício assistencial, nos termos da Súmula 48/TNU,
não se verifica, no caso dos autos, a existência de impedimentos de longo prazo, pois as
doenças oportunistas que acometem a parte autora são sazonais, com ciclos de melhora.

Além disso, o benefício assistencial não é substitutivo dos benefícios de auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez, de modo que a existência de incapacidade laborativa não
é suficiente para enquadramento da autora como pessoa portadora de deficiência para fins de
recebimento de LOAS. Não há, nos autos, prova de impedimento a longo prazo.

Assim, o fato de a parte autora possuir doença ou sequela (lúpus eritematoso)
não caracteriza, por si só, o direito ao benefício assistencial, haja vista que, como se sabe, o
que deve ser demonstrada é a incapacidade que esta doença provoca no trabalho habitual e no
convívio social do requerente, realidade que não foi verificada na demanda sob exame.

Ausente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), deixo de analisar o requisito da miserabilidade, registrando-se que, havendo
alteração do estado clínico ora vislumbrado, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar
novo pedido do benefício, não havendo que se falar em coisa julgada.
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Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte
autora. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000364177v8 e do código CRC 96a457cf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5003413-40.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO CASSIMIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC)
desde 24/02/2016. Em suas razões recursais (Evento 51), alega, em síntese, que (i) não há
incapacidade, nem impedimento a longo prazo e (ii) o art. 1º-F da Lei 9.494 foi declarado
constitucional pelo STF. Contrarrazões no Evento 56. 

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito. Consta, nos autos, que a parte autora requereu o
benefício em 09/03/2016 (Evento 1, INDEFERIMENTO5).

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, "para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento". A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que "para fins de concessão do benefício assistencial de
prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação". Por seu
turno, a Súmula 22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a
incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do
benefício assistencial.
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O autor ajuizou ação, em 19/12/2018, alegando que, por ser portador de
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência
(CID10 F10.2) e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome
amnésica, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar qualquer atividade
remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial do Evento 32, subscrita em 01/04/2019 por médico especialista em
neurologia, que concluiu que o autor, portador de demência não especificada e alcoolismo,
não possui impedimentos de longo prazo.

Contudo, o autor apresenta diversos laudos médicos, inclusive emitidos por
médicos filiados ao SUS, que atestam transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso
de álcool, quadro grave, sequela e prognóstico desfavorável desde março/2015 (Evento 1,
LAUDO7).

E, diante do conjunto probatório, a sentença julgou procedente o pedido da parte
autora, entendendo que faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Apesar de o perito informar a ausência de deficiência do autor, há de se afastar
a conclusão pericial.

Com efeito, o autor possui demência não especificada por uso de álcool, com
déficit cognitivo leve, sendo certo que o autor possui 59 anos, baixa instrução e
se encontra totalmente dependente de terceiros (conforme laudo social).

Diante desse quadro, em especial pela efetiva existência de sequela definitiva de
déficit cognitivo e pelo contexto social vivenciado pelo autor, há de se
considerar que o autor possui impedimentos de longo prazo que efetivamente
obstruem a sua "participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas".  

O requisito social também foi preenchido.

Com efeito, o autor reside de favor em moradia em péssimas condições.

A certidão de verificação domiciliar é suficiente para o reconhecimento da
miserabilidade, em especial pelas fotos juntadas que denotam a precariedade da
moradia do grupo familiar.

Diante das circunstâncias narradas na certidão social, bem como as fotos anexas
a ele, entendo que restou demonstrado que a família da requerente encontra-se
em uma situação de desamparo social e material que enseja sim a intervenção
do Poder Público, mediante a concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, como única forma a garantir o seu sustento.
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Do exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o
benefício assistencial previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, no valor de um
salário mínimo com DIB em 24/02/2016 e DIP na presente data; e a pagar o
valor entre a DIB e a DIP, excluídas as parcelas vencidas há mais de 5 anos da
data do ajuizamento, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos termos do
art. 487, I do Código de Processo Civil."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.
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O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
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RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS.
Sem custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000340629v4 e do código CRC 4b9bfec0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000311-64.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: LEONARDO PORTO GOMES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo IFES em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, concedendo, ao autor, auxílio-transporte desde a sua
posse e entrada em exercício no Campus Centro Serrano (26/11/2015), com exceção do
período de agosto de 2017 a abril de 2018, no valor básico (menor valor de mercado),
correspondente ao uso de transporte coletivo do trecho percorrido pelo respectivo servidor,
mesmo quando da utilização de veículo particular.

Em suas razões de Evento 21, alega, em síntese, que (i) a legislação não dá
margem a interpretações, sendo o benefício destinado apenas a quem utiliza transporte
coletivo, excepcionalmente, aos que se valem do transporte especial ou seletivo, mas apenas
nas condições determinadas, (ii) a concessão fora das condições impostas pela lei, ou
seja, para quem utiliza transporte individual, como é o caso em questão, quem se utiliza de
transporte alternativo, choca-se com a Súmula 339 do STF, que reconheceu
a inconstitucionalidade do referido art. 1º da MP 2165-36/2011, (iii) a opção do servidor pela
utilização de transporte coletivo de categoria seletiva ou especial não lhe assegura a
percepção do auxílio-transporte, (iv)  para que faça jus ao auxílio, o servidor deve apresentar
ao órgão/ente uma declaração indicando o tipo de transporte utilizado e o valor das tarifas
cobradas, (v) na qualidade de verba de natureza indenizatória, o servidor apenas fará jus ao
auxílio caso comprove que o deslocamento de sua residência para o trabalho e seu retorno é
feito mediante transporte coletivo, bem como demonstre o seu respectivo valor mensal, valor
este variável a cada mês, (vi) o principal requisito que abrange a verba de natureza
indenizatória é a comprovação da realização das despesas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual, (vii) se o requisito é que tenha havido despesa com a
utilização do transporte definido na norma, consequência lógica é que a Administração exija a
comprovação da realização desta despesa, (viii) a exigência da comprovação da despesa já
vem sendo sinalizada pelo Tribunal de Contas da União, conforme se observa da orientação
contida no item 6.1.10 do Acórdão 511/2006 - TCU – 2ª Câmara, (ix) a exigência da
comprovação da despesa revela-se como forma de controle eficaz para garantir que os
servidores realmente se utilizam dos transportes descritos em seus requerimentos de
solicitação, uma vez que, apesar de a legislação estabelecer a presunção relativa de
veracidade das informações apresentadas na declaração do servidor, inclusive fazendo
menção à apuração de responsabilidade administrativa, civil e penal, não obsta diante da
natureza indenizatória da verba e dos princípios que norteiam a Administração Pública, que
seja exercido algum controle sobre a destinação dos valores pagos a título de auxílio-
transporte, (x)  é patente que, se a lei não se ateve à fixação de critérios, é porque preferiu
deixar para o Poder Executivo sua escolha e determinação, (xi) consoante o inciso II do art.
84 da Constituição da República, cabe privativamente ao presidente da República exercer,
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auxiliado pelos Ministros de Estado, a direção superior da Administração Federal, (xii)  é
competência do Presidente da República e Ministros fixar as diretrizes da máquina
administrativa e, no desempenho de suas atividades, pois detêm o poder discricionário,
balizado pelo princípio da legalidade, (xiii) a vontade da administração Pública é a que
decorre da lei, desta forma, a discricionariedade da ação administrativa se configura nos
limites permitidos pela norma, (xiv) no caso em análise, a fixação do auxílio-transporte foi
atribuída, pelos diplomas legais citados, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
que atua com fundamento em razões de oportunidade e conveniência que apenas o próprio
pode aferir. 

Contrarrazões de Evento 25. 

VOTO

A sentença reconheceu que o autor faria jus ao benefício pleiteado sob os
seguintes fundamentos:

(...)

LEONARDO PORTO GOMES ajuizou ação em face do INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES, a fim de obter,
em tutela de urgência, o restabelecimento do pagamento do Auxílio-Transporte, que é
vantagem pecuniária destinada, exclusivamente, à necessidade dos servidores em atividade de
se locomoverem, enquanto estiverem prestando serviços afetos ao seu trabalho, com fulcro no
art. 1º da Medida Provisória nº 2.165-36, de 23/08/2001, bem como na jurisprudência
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, requer o pagamento do auxílio-transporte desde a sua posse e entrada em exercício
no Campus Centro Serrano (26/11/2015), no valor básico (menor valor de mercado),
correspondente ao uso de transporte coletivo do trecho percorrido pelo respectivo servidor,
mesmo quando da utilização de veículo particular, bastando para sua comprovação a
apresentação de declaração emitida pelo servidor atestando a realização das despesas.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

 

DA PRESCRIÇÃO

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” (Decreto n.
20.910, de 6 de janeiro de 1932, art. 1º).

“O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange
as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e
mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei
federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos”
(Decreto-lei n. 4.597, de 19 de agosto de 1942, art. 2º).
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Com amparo nessas regras, é de rigor pronunciar-se a prescrição da pretensão de haver
quaisquer prestações porventura devidas anteriormente ao quinquênio que precedeu ao
ajuizamento desta ação.

 

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Em contestação (evento 9) o IFES, preliminarmente, requereu a extinção do processo por falta
de interesse processual. Esclareceu que ocorreu o trânsito em julgado do ato decisório
proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0004856-61.2011.4.02.5001 com idêntica
pretensão à formulada na presente demanda, razão pela qual o autor carece de interesse
processual considerando que a inexistência de pretensão resistida no âmbito do IFES.

Informou, ainda, que já consta despacho favorável ao pedido no processo administrativo
noticiado na petição inicial.

Ocorre que de acordo com a inicial o autor requer o pagamento do auxílio-transporte desde a
data de sua posse, em 26/11/2015, e de acordo com o IFES, no Memorando Circular nº
1/2019-REI-DRGP (evento 9 – OUT4), sobre Orientações quanto ao cumprimento de decisão
judicial (nº 0004856-61.2011.4.02.5001) “os requerimentos de auxílio-transporte para a
utilização de veículo particular, anteriores a 25/01/2019, que foram indeferidos, por este
motivo (utilização de carro particular), deverão ser deferidos, tendo seu pagamento a partir de
25/01/2019. Já os valores anteriores a 25/01/2019 serão avaliados judicialmente, sendo de
responsabilidade do servidor o eventual requerimento pela via judicial.”

Dessa forma, vê-se claramente que há interesse processual do autor na presente demanda, em
relação aos valores anteriores a 25/01/2019, devendo ser rejeitada a preliminar.

 

DO MÉRITO

Inicialmente, cabe mencionar que há despacho no Processo Administrativo do autor
autorizando a concessão do auxílio-transporte nos moldes propostos no processo (evento 9 –
OUT1).

Consta na decisão do Mandado de Segurança nº 0004856-61.2011.4.02.5001, REsp 
1.646.962-ES :

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso
especial e CONCEDO A ORDEM para reconhecer o direito dos substituídos do ora recorrente
à percepção do auxilio-transporte mediante a apresentação, apenas, da declaração firmada
pelo servidor de acordo com a regra prevista no art, 6°, da Medida Provisória n. 2.165-
36/2001.

A Medida Provisória nº 2.165-36, de 23/08/2001 instituiu o auxílio-transporte em pecúnia, nos
seguintes termos:

Art. 1º Fica instituído o Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pela União, de natureza jurídica
indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de
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suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos
deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e
aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais.

(...)

Art. 4º Farão jus ao Auxílio-Transporte os militares, os servidores ou empregados que
estiverem no efetivo desempenho das atribuições do cargo ou emprego, vedado o seu
pagamento quando o órgão ou a entidade proporcionar aos seus militares, servidores ou
empregados o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, por meios próprios ou
contratados com fundamento nas exceções previstas em regulamento, bem como nas ausências
e nos afastamentos considerados em lei como de efetivo exercício, ressalvados aqueles
concedidos em virtude de: (...)

Art. 6º A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar,
servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos
do art. 1º.

§ 1º Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração de que trata este
artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal.

§ 2º A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado sempre que
ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.

(negritei) 

 

Depreende-se da legislação acima transcrita que a vantagem do auxílio-transporte é
concedida para o específico fim de indenizar parcialmente o servidor das despesas havidas
com a utilização de transporte coletivo, quando dos deslocamentos da residência para o
trabalho e vice-versa, ainda que se cuide de transporte intermunicipal ou interestadual.

Tratando-se de verba indenizatória, ainda que haja a utilização de veículo próprio, entendo
que a interpretação mais correta a ser dada à norma é a possibilidade da concessão de tal
benefício mesmo no caso em apreço, desde que, observado critérios razoáveis. Ou seja, se é
possibilitado ao servidor auferir valores referentes à compensação do valor dispensado com a
utilização de transporte coletivo básico de sua casa até o trabalho, bem como seu retorno,
logo, tal rubrica correspondente também deve ser paga a quem utilizar veículo próprio, até o
limite dos valores correspondentes ao transporte coletivo básico.

A matéria já se encontra pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, diante da
finalidade do auxílio-transporte, firmou o entendimento no sentido de que é devido ao servidor
a referida indenização em decorrência de sua locomoção residência-trabalho-residência.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO-VEDAÇÃO. MP N. 2.165-36/2001. DESCONTO.
POSSIBILIDADE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO. I - A demanda trata da
possibilidade dos servidores substituídos da parte autora perceberem, cumulativamente com o
subsídio, verba de auxílio-transporte, sem o desconto de 6% sobre os respectivos subsídios,
mesmo para aqueles que se utilizam de veículo próprio para efetuar o deslocamento
"residência-trabalho-residência". II - Não há ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando o
Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
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questão posta nos autos. III - O auxílio-transporte pago aos servidores públicos da União,
instituído pela MP n. 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, tem natureza indenizatória, o que
autoriza o cúmulo com o pagamento de subsídio. IV - A jurisprudência do STJ consolidou-se
no sentido de que o auxílio-transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas
pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de
trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. Precedentes:
AgInt no REsp 1455539/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF da
3ª REGIÃO), DJe 18/8/2016; AgRg no REsp 1.567.046/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
DJe 2/2/2016; e AgRg no AREsp 471.367/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/4/2014.
V - O valor do auxílio-transporte deve ser apurado a partir da diferença entre as despesas
realizadas com transporte próprio ou coletivo, e o desconto de seis por cento sobre o
vencimento - que deve ser entendido de maneira genérica, englobando ambas as formas de
remuneração (vencimento básico e subsídio) -, previsão dos artigos 1º e 2º, II, da MP n. 2.165-
36/2001. VI - Não há se falar em direito adquirido de servidor público a regime jurídico a que
o desconto recaia sobre vencimento pretérito, não mais vigente, podendo as parcelas que
compõem a sua remuneração ser alteradas quando da reestruturação da carreira, desde que
preservado o valor real da remuneração. Precedentes: AgRg no AREsp 65.621/DF, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016; AgRg no RMS 50.082/CE, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 24/5/2016). VII - Pedido específico quanto ao reconhecimento do
direito sem qualquer desconto a título de participação no custeio do benefício. Forçoso
reconhecer as balizas estabelecidos pelo próprio autor, aos limites objetivos da lide, a se
concluir pela sua improcedência. VII - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ -
REsp: 1598217 PR 2016/0113658-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de
Julgamento: 13/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2019)

 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.299 - PB (2018/0159361-9) RELATOR :
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE - UFCG AGRAVADO : MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO : LARISSA MARIA MENEZES DA SILVA - RN013766 PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUXÍLIO-
TRANSPORTE. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO DO SERVIDOR.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO
FIRMADO NO ÂMBITO DESTE E.STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de
agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em
razão da incidência da Súmula 83 do STJ. O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim
ementado (fls. 230-231): EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
SERVIDOR PÚBLICO. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. 1. Resume-se a
demanda a saber acerca da possibilidade de percepção de auxílio-transporte por servidores
que utilizam veículo próprio para o deslocamento casa-trabalho. 2. Em suas razões recursais,
alega a UFCG que a servidora interessada pretende a não aplicação dos termos da Medida
Provisória nº 2.165-36/2001, no entanto, os artigos 1º e 4º, da mencionada Medida Provisória,
foram absolutamente claros e inequívocos ao restringirem o pagamento de auxílio-transporte
àqueles servidores que utilizam meio de transporte coletivo para locomoção ao trabalho. Ao
final, assevera a apelante que o auxílio-transporte tem como finalidade auxiliar aqueles que
precisam pagar transporte coletivo diariamente, ou seja, serve para auxiliar sobretudo aqueles
servidores que mais necessitam e que, de fato, utilizam o transporte coletivo. 3. Segundo a
jurisprudência do STJ, o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas
pelos servidores públicos com transporte, através de veículo próprio ou coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de
trabalho e vice-versa. Precedente: AGRESP 201500645175, 1ªTurma, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, unânime, DJE 29/06/2016. 4. A utilização de veículo próprio para
deslocar-se ao serviço, portanto, autoriza o recebimento de auxílio-transporte com o objetivo
de ressarcir os gastos efetuados pelo servidor para se locomover ao trabalho, sem que
importe em minoração dos rendimentos do servidor ante tal despesa. 5. Apelação da UFCG e
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remessa oficial não providas. Embargos de declaração rejeitados. No recurso especial a
recorrente alega violação do artigo 1º da MP 2.165-36/2001, ao argumento de que o auxílio
transporte é destinado tão somente àquele que utiliza o transporte coletivo para se deslocar ao
local de trabalho. Com contrarrazões. Neste agravo afirma que seu recurso especial satisfaz
os requisitos de admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na
decisão agravada. É o relatório. Decido. Correta a decisão que inadmitiu o apelo especial,
porquanto a conclusão alcançada pela Corte de origem reflete o entendimento firmado neste
e.STJ acerca da matéria. Nesse sentido, os recentes julgados: ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIO-TRANSPORTE.
MP 2.165-36/01. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a qual já se manifestou que o auxílio-transporte objetiva
custear despesas realizadas pelos Servidores Públicos com transporte em veículo próprio ou
coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos de suas
residências aos locais de trabalho, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes:
AgRg no REsp. 1.568.562/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14.3.2016; AgRg no
REsp. 1.119.166/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22.6.2015; AgRg no AREsp.
436.999/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.3.2014; AgRg no AREsp. 441.730/RS,
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.2.2014. 2. É firme o entendimento de que não há
incidência da Súmula 10 do STF ou ofensa ao art. 97 da CF/88, nos casos em que o STJ
decide aplicar entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, sem declarar a
inconstitucionalidade do texto legal invocado. Nesse sentido: AgRg no REsp. 1.418.492/RS,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 3.11.2014, EDcl no AgRg no REsp.
1.143.513/PR, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJe de 5.4.2013; AgRg no REsp.
1.103.137/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 23.3.2012. 3. Agravo
Regimental da Universidade Federal Rural do Semi-Árido ao qual se nega provimento. (AgRg
no REsp 1522387/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 29/06/2016)
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
VEÍCULO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA
DESPESA. ORIENTAÇÃO NORMATIVA. INOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A
jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o auxílio-transporte tem a finalidade de
custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos
entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo
próprio ou coletivo. 2. O art. 6º da Medida Provisória n. 2.165-36/2001 apenas exige que o
servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da
declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa. 3. A
Orientação Normativa DGP/IFRS, ao limitar a fruição do auxílio-transporte à comprovação
prévia das despesas efetivamente realizadas com locomoção do servidor, extrapolou o poder
de regulamentar a MP 2.165-36, estipulando exigência não prevista em lei. Precedente em
caso análogo: AgInt no REsp 1.323.295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp 1455539/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª
REGIÃO), 2ª Turma, DJe 18/08/2016) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO
COM VEÍCULO PRÓPRIO DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência
do STJ, o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores
públicos com transporte, através de veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou
interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-
versa. Precedentes do STJ. 2. Não há falar em incidência da Súmula 10/STF ou em ofensa ao
art. 97 da CF/1988, nos casos em que o STJ decide aplicar entendimento jurisprudencial
consolidado sobre o tema, sem declarar inconstitucionalidade do texto legal invocado. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1418492/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, 1ª Turma, DJe 03/11/2014) Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Majoro em
10% os honorários advocatícios fixados anteriormente, observados os limites e parâmetros
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dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015 e eventual gratuidade de justiça (cart. 98, § 3º,
CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. (STJ - AREsp: 1318299 PB 2018/0159361-9, Relator:
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 30/08/2018)

Considero razoável a exigência contida no art. 6º supra transcrito (concessão do benefício
condicionada à apresentação de declaração firmada pelo servidor/empregado/militar no
sentido de que se enquadre na hipótese descrita no art. 1º da MP 2.165-36, de 23.08.2001).

Não poderá a ré, por outro lado, exigir a apresentação de recibos dos gastos com tal
transporte. Diante da orientação jurisprudencial acima exposta, entendo que faz jus o autor
ao recebimento do auxílio-transporte desde a data da sua posse, ainda que seja utilizado
veículo próprio pelo servidor nos trajetos de ida e volta entre sua residência e o local de
trabalho.

Ressalto que o autor afirmou que no período de agosto de 2017 a abril de 2018 (9 meses) ele
residiu em Santa Maria de Jetibá, não necessitando do auxílio-transporte.

Mantenho o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pelos mesmos fundamentos da
decisão proferida no evento 3.

 

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e
condeno a parte ré a:

I) Conceder auxílio-transporte ao autor desde a sua posse e entrada em exercício no Campus
Centro Serrano (26/11/2015), com exceção do período de agosto de 2017 a abril de 2018, no
valor básico (menor valor de mercado), correspondente ao uso de transporte coletivo do
trecho percorrido pelo respectivo servidor, mesmo quando da utilização de veículo particular,
bastando para sua comprovação a apresentação de declaração emitida pelo servidor
atestando a realização das despesas;

II) Pagar o valor das prestações vencidas, observada a prescrição qüinqüenal e descontadas
as parcelas eventualmente pagas administrativamente a idêntico título. 

(...)

Inicialmente, cumpre registrar que não prospera o argumento de que a
interpretação jurisprudencial do comando legal acabaria por violar o princípio da legalidade.
Isso porque qualquer dispositivo legal que seja, hodiernamente, não deve mais ser
interpretado tão somente de forma literal (interpretação gramatical). Métodos de interpretação
variados devem ser conjugados a fim de se atingir o real escopo da norma.

A sentença oferece uma interpretação teleológica da Medida Provisória nº
2.165-36/2001, porque o que se pretende, com o pagamento do auxílio-transporte, é que o
servidor tenha os custos da ida e volta do trabalho abatidos, bastando que comprove esse
transporte com uma declaração firmada.
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Portanto, o pagamento da referida verba indenizatória há de seguir este mesmo
referencial, que representa as despesas que seriam custeadas com o transporte coletivo
convencional no indigitado percurso.

Evidentemente, nada impede que a Administração venha a verificar, se, de fato,
a declaração contém fatos verdadeiros, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
administrativa, civil e criminal do servidor público.

Acerca do tema, reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PUBLICO. MP 2165-36/2001. AUXILIO-TRANSPORTE. USO DE MEIO PROPRIO.
CONCESSAO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA CLAUSULA DE RESERVA DE PLENARIO.
NÃO OCORRÊNCIA.

 1 - O auxílio-transporte é devido também ao servidor que utiliza meio próprio para
locomoção ao local de trabalho. Precedentes.

 2 - Não há que falar em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário, nos
termos do artigo 97 da Constituição Federal, quando não ocorre, ao menos implicitamente,
declaração de inconstitucionalidade de qualquer lei.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 1103137/RS, Rel. Ministro
MARCO AURELIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-
TRANSPORTE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NO DESLOCAMENTO. CABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ.

- O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 1º da MP n. 2.165-36/2001, sedimentou
a orientação de que o servidor que se utiliza de veículo próprio para deslocamento afeto ao
serviço tem direito à percepção de auxílio-transporte. Precedentes. Agravo regimental
improvido.(AgRg no REsp 1.244.151/PR, 2ª Turma, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe de
16/06/2011.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE
AUXÍLIO-TRANSPORTE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NO DESLOCAMENTO AFETO AO
SERVIÇO. ART. 1º DA MP Nº 2.165/36. CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM
INJUNÇÃO NO RESULTADO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 1º da MP nº2.165-36, firmou
entendimento de que é devido o auxílio-transporte ao servidor que se utiliza de veículo próprio
para deslocamento afeto ao serviço.

[...] 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem injunção no
resultado.&quot; (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 576.442/PR, 6ª Turma, Rel. Min. CELSO
LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), Documento: 20975514 - RELATÓRIO,
EMENTA E VOTO - Site certificado Página 8 de 9 Superior Tribunal de Justiça DJe de
04/10/2010.)
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AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MP Nº 2165-36/2001.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. USO DE MEIO PRÓPRIO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 1. É devido o auxílio-transporte mesmo ao servidor que utiliza meio próprio para locomoção
ao local de trabalho. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp
980.692/RS, 6.ª Turma, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES (Desembargador

Convocado do TJ/CE), DJe de 06/12/2010.)

Por fim, cumpre ressaltar que a percepção de subsídio como contraprestação
pecuniária pelo exercício de um cargo público não impede o recebimento de auxílio-
transporte, nem o respectivo desconto legal de 6%.

Se o vocábulo "vencimento" é interpretado como subsídio, para fins de
pagamento do auxílio-transporte, também assim deverá ser considerado para cálculo dos
respectivos descontos (TRF4 5050990-48.2016.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora
VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, em 15/12/2017).

Com efeito, o art. 2º, II, da MP n. 2.165-36/2001 esclarece que o desconto de
6% incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo. Infere-se também do citado dispositivo que
o valor do auxílio-transporte deve corresponder à "diferença entre as despesas realizadas com
transporte coletivo, nos termos do art. 1º, e o desconto de seis por cento" sobre o seu
subsídio.

O fato de a legislação, ao tratar da contrapartida do servidor, falar em
vencimento, e não em subsídio, não implica em isenção para aqueles que recebem através de
subsídio. Na realidade, está claro que a legislação quis incidir o desconto sobre a
remuneração dos servidores beneficiados pelo auxílio, independente da nomenclatura e forma
da verba, vencimentos ou subsídios.

Assim, irreparável a sentença ao dar ao presente caso uma interpretação
consoante os fins pretendidos pela medida provisória, mas também, mais de acordo com a
realidade prática, visto que diante da escassez e precária condição do transporte público em
geral, aqueles que podem se valer de veículo particular não devem ser postos à margem do
referido benefício.

Ante o exposto, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos e
pelos fundamentos ora expostos. 

Voto por conhecer  o recurso da autarquia federal e, no mérito, negar-lhe
provimento. Sem custas. Honorários devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000361594v6 e do código CRC 01bfbc0b.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001846-62.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DENIMAR POSSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES
(RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a autarquia a pagar  a importância referente
à progressão funcional por titulação, independentemente de interstício, de 31 de agosto de
2009 e 22 de junho de 2010, conforme previsto no parágrafo segundo do art. 13 da Lei nº
11.344/2006 combinado com o parágrafo quinto do art. 120 da Lei nº 11.784/2008, incluindo
as contribuições para o Plano de Seguridade Social do Servidor, sendo a atualização
monetária da dívida com base no art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação da lei
11.960/2009, incidindo  a partir do momento em que os valores eram devidos, haja vista a
decisão proferida, em 24/9/2018, pelo Ministro Luiz Fux, nos autos do RE 870.947, conferido
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou o tema
com repercussão geral (que determinara a aplicação do IPCA-E).

Em suas razões recursais (Evento 12), alega, em síntese,  que, não podendo mais
ser aplicado o índice da caderneta de poupança para a correção dos débitos judiciais da
Fazenda Pública, ante a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009, deve ser aplicado
o IPCA-E, com base nos arts. 27 da Lei 12.919/2013 e da Lei 13.080/2015.

Contrarrazões de Evento 19.

VOTO

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.
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O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a correção monetária da dívida desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da
fundamentação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000398947v4 e do código CRC be981685.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:19
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RECURSO CÍVEL Nº 0015650-09.2016.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: MARIANE SILVA TIRELLI (AUTOR)

RELATÓRIO

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISFIES. ADITAMENTO PARA
O SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. INFORMAÇÃO ERRADA DO VALOR DA
SEMESTRALIDADE CONSTANTE NO SISTEMA. PEDIDO DE CORREÇÃO
FORMULADO PELA PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL. FALHA DE SERVIÇO.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL DE R$3.000,00. RECURSO DO FNDE CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

 

 O FNDE interpôs Recurso Inominado sob o fundamento de que o pedido da
Autora deveria ter sido julgado improcedente, uma vez que não houve comprovação de ato
ilícito a ser imputado ao FNDE, diante da comprovação perda do prazo para o aditamento,
pela parte Autora, bem como ausência de comprovação de danos morais e reforma sobre os
consectários legais.

 

O pedido da Autora foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“(...) No caso sob apreço, a controvérsia gravita em torno da impossibilidade de
realização de renovação do financiamento estudantil – FIES (aditamento), contraído em nome
da autora, Mariane Silva Tirelli, de forma que se determine o aditamento atinente ao 2º
semestre de 2015, bem como o ressarcimento em danos morais, aqui pleiteado em face do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Banco do Brasil e da Editora
e Distribuidora Educacional S/A (Faculdade Pitágoras – Campus Linhares).

De partida, em que pese a divergência, mesmo em sede jurisprudencial, acerca
da aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC aos contratos de crédito educativo,
filio-me àquela corrente que entende pela não incidência das normas consumeristas,
porquanto o contrato de financiamento educativo é um programa de governo com diretrizes
específicas para o custeio do ensino superior a estudantes carentes, ou seja, sem conotação de
serviço bancário, nos termos do art. 3º, § 2º daquele diploma.

Assim, os critérios utilizados nos referidos contratos, relativos a prazos, taxas de
juros, amortização, exigências e garantias, são os estabelecidos na Lei n. 10.260/2001. No
mérito propriamente dito, o cerne da questão cinge-se à verificação (i) da regularidade do
procedimento de obtenção do FIES pela autora e (ii) dos pressupostos ensejadores da
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indenização por dano moral. O Fundo de Financiamento Estudantil - FIES é regulado pela
Lei n. 10.260/2001 [e por atos do Ministério da Educação e Cultura, como as Portarias
Normativas MEC n. 1/2010, 10/2010 e 25/2011] e destina-se à concessão de financiamento a
estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação
positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com
regulamentação própria.

Quanto ao procedimento de obtenção do FIES, cabe ao estudante, inicialmente,
efetuar sua inscrição pela internet, por meio do Sistema Informatizado SisFIES. Após, as
informações pré-cadastradas devem ser validadas pela Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento - CPSA, órgão em funcionamento na instituição de Ensino, que emitirá o
Documento de Regularidade de Inscrição – DRI, ao que se seguirá o comparecimento do
estudante à instituição financeira, acompanhado de seu(s) fiador(es), se for o caso, a fim de
celebrar com o banco o contrato de financiamento.

Registre-se, nesse passo, nenhuma ilegalidade há na exigência, para a concessão
do financiamento, de limite de recurso disponível no momento da inscrição do estudante, uma
vez que deve ser observada a Portaria Normativa n. 10, de abril de 2010, que regulamenta a
contratação.

O estabelecimento de condições para a concessão do FIES insere-se no âmbito
da conveniência e oportunidade da Administração, e, portanto, é infenso a modificações pelo
Judiciário, a quem cabe apenas o exame da legalidade do ato administrativo. Semestralmente,
o estudante deve promover o aditamento do contrato, ao menos para confirmar que
prossegue, sem interrupção nos estudos. De qualquer modo, o aditamento (simplificado ou
não simplificado) é realizado no SisFIES, havendo, primeiro, a solicitação da CPSA e, após, a
confirmação pelo estudante.

 Em seguida, o estudante deve retirar junto à CPSA uma via do Documento de
Regularidade de Matrícula - DRM. No caso de aditamento não simplificado, o estudante,
após assinar o DRM, deverá dirigir-se ao agente financeiro, acompanhado do seu
representante legal e dos fiadores, se for o caso, para formalizar o aditamento ao contrato de
financiamento.

Neste específico e concreto contexto, a autora narra que enfrentou dificuldades
no aditamento do contrato do FIES no segundo semestre de 2015, em primeiro momento
porque, segundo alega, abriu seu aditamento no sistema SisFIES e “não o finalizou porque os
valores da semestralidade estavam bem abaixo do valor correto, tendo em vista que foi
iniciado com valor de R$ 1620, e a semestralidade na faculdade era de R$ 8137,50” [fl. 3].

Outrossim, segundo a autora, em 18/11/2015, informou no sistema a ocorrência
do erro e pediu urgência na resolução do problema, tendo em vista que o prazo de aditamento
se encerrava em 30/11/2015. Informa que a resposta só foi dada em 21/12/2015, isto é,
posteriormente ao esgotamento do prazo. Acrescentou que, em 29/03/2016, fez nova
solicitação, informando o acontecido, mas, em resposta, foi informada que o referido
aditamento constava com o status de cancelado por decurso de prazo.
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O FNDE, em contestação genérica de fls. 67/71, advoga que “não houve
nenhum óbice ou falha no SisFIES, no que diz respeito à contratação do aditamento
reclamada na inicial”, bem como que a razão da não formalização do aditamento semestral
foi a inércia da parte autora.

Nesse mesmo sentido, a Faculdade Pitágoras ofereceu contestação às fls.
192/213, onde defende que, verificando a autora o erro material, caberia a ela comparecer na
CPSA para corrigir as informações e reiniciar o processo do aditamento, no prazo entre
10.08.2015 a 30.11.2015.

 

Quanto aos fatos, assevera que:

“Inclusive, dos documentos juntados pela autora (fls. 50/54), observa-se que
essa manteve um único contato diretamente com o FNDE, questionando a não realização do
aditamento, sendo certo que a requerente tinha conhecimento sobre a necessidade de
comparecer na CPSA para reiniciar o processo do aditamento, como ela mesma informa,
principalmente com relação a data limite para a realização do procedimento. Acontece que a
requerente, ao que tudo indica, ficou à espera de resposta do FNDE, sem, no entanto, se
movimentar no sentido de realizar o aditamento. Certo é, Excelência, que a Instituição de
Ensino não teve nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido, sendo a responsabilidade única
e exclusiva da aluna requerente.” [fl. 203]

Por seu turno, o Banco do Brasil, em sua contestação (fls. 296/308), afirma que
não houve conduta da Instituição Financeira que justifique o dever de indenizar, aduzindo,
ainda, que “como mandatária, a parte requerida apenas segue as determinações do FNDE,
sem qualquer autonomia para, isoladamente, contratar operações de FIES” [fl. 302].

São patentes os problemas que o SisFIES tem gerando na vida acadêmica dos
estudantes. A imprensa, em toda época de matrícula/início de semestre noticia a contumaz
falha no sistema, impedindo a realização de matrículas/aditamentos. E isso, por certo,
ultrapassa o mero incômodo da vida cotidiana, eis que implica em total descrédito do serviço
oferecido e prestado pelo Poder Público perante a população além de gerar angústia ao
estudante por não saber se vai conseguir matricular-se em sua faculdade, em que pese ter ele
ciência de que nada fez para que tal situação ocorresse.

Ainda que as partes rés justifiquem a possibilidade de a autora ter buscado outra
forma de resolução da questão, fato é que o sistema ofereceu falha, conforme se comprova à
fl. 49, apresentando equivocado valor da semestralidade em R$ 1620,99, valor evidentemente
incompatível com o contrato de financiamento celebrado entre as partes (fls. 23/36). Resta
comprovado, ainda, que a autora informou o erro do sistema antes do escoamento do prazo
afixado para o aditamento contratual, consoante protocolo de atendimento de fl. 50.

No entanto, a mesma só obteve resposta do gestor do sistema, em 21/12/2015,
momento posterior à expiração do termo. A ocorrência de falha sistêmica e a demora no
acolhimento da legítima solicitação de resolução, efetivada administrativamente pela parte
autora, não lhe pode ser imputada, prejudicando-a em sua vida acadêmica. Os problemas
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internos, especialmente relacionados ao sistema informatizado, veículo de comunicação entre
aluno e governo, devem ser resolvidos apenas pelas instituições envolvidas, já que, ao que
tudo indica, a parte autora estaria cumprindo com as obrigações assumidas junto ao contrato
de FIES.

Saliente-se que o objetivo do FIES é facilitar o acesso de alunos ao ensino
superior, não podendo o autor ser impedido de continuar seus estudos com os benefícios do
financiamento em razão dos entraves operacionais do SisFIES.

Portanto, a impossibilidade de promover o aditamento do segundo semestre de
2015 não se deu por culpa exclusiva da autora, mas pelo fato de as instituições demandadas
não terem conseguido solucionar problemas de ordem sistêmica que não aprovaram, a tempo,
o aditamento feito relativamente ao segundo semestre daquele ano.

Assim, satisfeitas as condições estabelecidas no contrato, é inadmissível que sua
matrícula seja inviabilizada por entraves de ordem organizacional e burocráticas entre as
entidades Rés, sujeitando o estudante (financiado) a aguardar indefinidamente para ver
regularizada sua situação, bem como interrompendo seus estudos.

Assim, o pedido do autor deve ser acolhido para que o FNDE oportunize novo
prazo para que ele efetue o aditamento pendente de seu contrato de FIES, relativo ao segundo
semestre do ano letivo de 2015. Ressalvo que, em havendo a regularização dos contratos de
aditamento do impetrante, deve-se presumir que o FNDE repassará os valores à IES, não
havendo motivo para que a instituição de ensino cobre do autor os valores referentes às
mensalidades.

Passo à análise do pleito de condenação das requeridas à indenização por dano
moral.

Em concepção alinhada com a Constituição vigente, o dano moral nada mais é
que a agressão à dignidade da pessoa humana e, por isso, não basta para configurá-lo
qualquer contrariedade ou dissabor, mas a dor, vexame ou humilhação que interfira
efetivamente no comportamento psicológico do indivíduo.

Ainda, o dever de indenizar prescinde da demonstração objetiva do abalo moral
sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato ensejador do dano, isto é, a apresentação de
falha sistêmica, a imprópria resistência e demora na resolução do problema, culminando no
cancelamento do aditamento contratual relativo ao financiamento estudantil da autora.

 Tal conduta extrapola em muito o nível de aborrecimento diário que todos
devem suportar por viverem em sociedade e configura resultado de negligência e descaso
com o cidadão vitimado pelos erros da Administração, fazendo jus o atingido à reparação
moral. Além disso, nunca é demais lembrar a natureza pedagógica que também deve orientar
a condenação em danos morais.

Em países desenvolvidos, condutas deste jaez na maioria das vezes sequer
chegam ao Judiciário, porquanto os prestadores de serviço público se adequaram e se
habituaram a certo patamar de qualidade na consecução de seu mister, movidos, certamente,
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pelo maior respeito ao cidadão que necessita do seu atendimento e a maior rigidez do
Judiciário, mais inclinado a não compactuar com o descaso.

Consigne-se, a responsabilidade do FNDE, fundo responsável pela gestão do
sistema que se tem mostrado falho e cujo lapso está diretamente atrelado ao cancelamento do
aditamento contratual, é patente. No que toca à quantificação dos danos morais, considerando
a repercussão do evento, o aborrecimento experimentado pelo autor, bem como a natureza
preventiva da medida, entendo razoável e justa a fixação do quantum em R$ 3.000,00 (três
mil reais), sendo certo que o valor fixado a título de danos morais deve assegurar a reparação
do prejuízo, sem, contudo, proporcionar o enriquecimento sem causa da parte autora. 2.

DISPOSITIVO

Nessas condições, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, na
forma do art. 487, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 – Lei n.
13.105/2015), em relação ao pedido de ressarcimento em danos materiais, e, ACOLHO
PARCIALMENTE os pedidos autorais para condenar o FNDE: (a) a efetivar o aditamento do
contrato de FIES da autora, retroativamente ao segundo semestre de 2015, com a respectiva
obrigação de repasse das parcelas em atraso do financiamento à Faculdade Pitágoras; (b) ao
pagamento em favor da autora de indenização a título de dano moral, fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais), e, assim, extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 – Lei n. 13.105/2015). (...)”

 

VOTO

Em outras palavras, a sentença ora recorrida merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, uma vez que seja respeitado o contrato assinado pela Autora, bem
como as condições de seu financiamento.

 

Com efeito, ficou amplamente demonstrado que a Autora protocolizou
requerimento administrativo, à fl. 50, na qual informou a existência de erro no valor de sua
semestralidade, em 18/11/2015, antes do prazo final para a formulação do aditamento em
questão, em 30/11/2015.

 

De outro giro, também restou comprovado que a resposta ao seu pleito somente
foi concedida pelo FNDE, em 21/12/2015, ou seja, após o prazo de conclusão do aditamento,
sem qualquer ato a ser imputado a parte Autora pela perda do prazo do mesmo.
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No caso concreto, entendo que restaram demonstrados todos os elementos da
responsabilidade civil objetiva. Com efeito, houve uma conduta comissiva ou omissiva que
resultou um dano à parte autora.

 

Cronologicamente, pelos documentos já mencionados, é possível afirmar que a
autora pleiteou administrativamente a correção do seu aditamento, nos prazos corretos dentro
do semestre.

 

As Rés por sua vez, ao responder as reclamações realizadas, não apresentou
nenhum dado concreto que pudesse de fato auxiliar a estudante no procedimento. Há provas
manifestas que o SisFIES não disponibilizou o mecanismo de correção no momento
adequado, o que gerou, de fato, dano à autora.

 

 

Voto por conhecer o Recurso Inominado do FNDE e negar provimento a ele.
Sem custas. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento da verba honorária que fixo em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388031v2 e do código CRC 2ecfd5fb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001311-33.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA NUNES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC)
com fixação da DIB e DIP fixadas na sentença.

Em suas razões recursais (Evento 37, PET1), a autarquia alega, em síntese, que
(i) não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, (ii) a renda per
capita familiar apurada é superior a ¼ do salário mínimo, (iii) não é o caso de aplicação
analógica do Estatuto do Idoso a fim de afastar o valor recebido pela esposa do autor a título
de benefício previdenciário, uma vez que a mesma possui menos de 65 anos de idade, (iv) por
ocasião do requerimento administrativo em dezembro de 2016, a filha do autor Valdirene
residia com os pais e o salário auferido pela mesma implicava uma renda per capita familiar
superior a ¼ do salário mínimo, (v) como a mudança da composição do grupo familiar
ocorreu após o requerimento administrativo e só foi apurada por ocasião da avaliação
socioeconômica, caso prevaleça o entendimento de atendimento do requisito econômico,
eventual benefício deve ter seus efeitos financeiros fixados a partir da realização de tal
diligência e não em momento anterior. Contrarrazões de Evento 39.

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito. Consta, nos autos,
que a parte autora formalizou o requerimento do benefício em 16/12/2016 (Evento 1,
INDEFERIMENTO10).

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
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criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que integre o grupo
familiar;

não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo inteiramente
consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de cálculo da renda
per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do Decreto
6.214/2007.

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência Social, a família
é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
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madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Conforme dispõe a Súmula 80/TNU, nos pedidos de benefício de prestação
continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração
dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da
pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por
assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio
social pelo requerente. Por sua vez, a Súmula 79/TNU dispõe que, nas ações em que se
postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas
do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça
ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.

No caso, o relatório social de Evento 21, realizado em 14/02/2019, revelou  que
o autor, à época com 68 anos, residia com sua esposa - Sra. Maria Aramita da Rocha Nunes
e a renda mensal familiar era composta pela aposentadoria da sua esposa no valor de R$
998,00 e pela renda variável do autor  como ajudante de pedreiro, no valor aproximado de R$
300,00 mensais, (iii) moram num imóvel próprio, com infiltrações, fiação elétrica exposta,
móveis muito simples e condições de habitabilidade precárias.

Assim, não obstante a alegação da autarquia de que a renda per capita familiar
apurada é superior a ¼ do salário mínimo e que não seria o caso de aplicação analógica do
Estatuto do Idoso a fim de afastar o valor recebido pela esposa do autor a título de benefício
previdenciário, a concessão de BPC se justificaria em razão de o estado de vulnerabilidade
social verificado na perícia social, de acordo com o entendimento do STF ora exposto. Isso
porque as provas dos autos permitem a conclusão pela caracterização da condição
de miserabilidade da parte e de sua família.

Com relação à alegação do INSS de que por ocasião do requerimento
administrativo em dezembro de 2016, a filha do autor Valdirene residia com os pais e o
salário auferido pela mesma implicava uma renda per capita familiar superior a ¼ do salário
mínimo, ressalta-se que a sentença fixou a DIB na data da sentença justamente em razão da
mudança da composição do grupo familiar.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000387462v8 e do código CRC 1d95bf59.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000623-77.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DEUSNETE LOUREIRO NUNES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente  a pretensão inicial, acolhendo "o PEDIDO de condenação do INSS na
obrigação de averbar, para fins de carência, os períodos de 18/07/2001 a 31/08/2001,
04/11/2010 a 20/12/2010, 16/02/2011 a 24/07/2013 e 23/05/2016 a 15/12/2017; (ii)
o PEDIDO de condenação do INSS na obrigação de implantar o benefício de
APOSENTADORIA POR IDADE [NB 181.877.431-0, DER de 13/03/2018], com Data de
Início de Benefício fixada em 13/03/2018 e Data de Início de Pagamento (DIP) na data desta
sentença, observado, no cálculo da renda mensal inicial, o direito ao melhor benefício; e (iii)
o PEDIDO de condenação do INSS na obrigação de pagar os atrasados, observado que o
montante (principal, atualizado monetariamente, e juros de mora) das prestações já vencidas
na data do ajuizamento desta ação (27/07/2018) não poderá ser superior a 60 salários-
mínimos, calculados no mesmo marco (Lei n. 10.259/2001, art. 3º)".

Em suas razões recursais (Evento 20), alega, em síntese,  que (i)  no caso
concreto, a autora completou 60 anos de idade em 13/03/2018, de modo que deve ser exigida
a carência mínima de 180 contribuições na data do requerimento administrativo, nos termos
da tabela estabelecida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, (ii) conforme consta na decisão
administrativa, a parte autora, na data do requerimento administrativo, tinha 151
contribuições, motivo pelo qual o benefício foi indeferido, por não restar preenchido o
requisito carência, (iii) os períodos em que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário foram computados como tempo de contribuição, mas não para a carência, (iv)
na sentença, o Juízo determinou o computo dos períodos de 18/07/2001 a 31/08/2001,
04/11/2010 a 20/12/2010, 16/02/2011 a 24/07/2013 e 23/05/2016 a 15/12/2017, nos quais
esteve em gozo de auxílio-doença, para fins de carência, (v) não é plausível computar o
tempo em benefício por incapacidade como carência, mas tão somente como tempo de
serviço, (vi) a Previdência tem por princípios o caráter contributivo, o equilíbrio financeiro e
atuarial, sendo que, se todo o período em que o segurado permanecer em benefício por
incapacidade for considerado para fins de carência, esses princípios seriam burlados, visto
que haveria distorção das regras que regem a cobertura financeira e concessória dos
benefícios, (vii) é inconcebível que se compute o período de auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez como tempo de carência, tendo em conta que, no período de gozo desses
benefícios, não há contribuição do segurado, mas tão-somente percepção de benefício pago
pela autarquia, (viii) os benefícios por incapacidade são concedidos justamente por conta da
impossibilidade laboral, de modo que não cabe o recolhimento de salários-de-contribuição
nesse momento, nem pelo autor, nem por ninguém em seu lugar,  e (ix) o conceito de carência
disposto na legislação previdenciária encontra-se no art. 24 da Lei 8.213/1991, sendo que, em
nenhum momento, a lei afirma que o período de afastamento é salário-de-contribuição.
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Contrarrazões (Evento 28).

VOTO

O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram
como tempo de contribuição aquele em que houve o recebimento de benefício por
incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade. 

 O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o cômputo do
período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando intercalado com
períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF
2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011). 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social".

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000422473v4 e do código CRC 9b1104ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000725-93.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: AENDERSON FERNANDO DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DECRETO-LEI 1.804/80.
PORTARIA MF 156, DE 24/06/1999. ILEGALIDADE. PRECEDENTE DA TNU
(PEDILEF 05043692420144058500). LEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORREIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

 

O autor ajuizou a demanda em face da UNIÃO e dos CORREIOS objetivando a
declaração de inexistência do débito tributário referente ao imposto de importação sobre
produto adquirido no exterior, cumulada com obrigação de restituição dos valores
pagos/liberação da mercadoria.

 

A sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

 

“a) HOMOLOGO o reconhecimento de procedência do pedido de repetição do
indébito tributário, com fulcro no artigo 487, III, alínea “a”, do CPC, e, por conseguinte,
CONDENO a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) a restituir à parte Autora o valor de R$
137,97 (cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), acrescido exclusivamente da
taxa SELIC, desde a data do recolhimento indevido;

b) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, I, do CPC, de
modo a CONDENAR a ECT a restituir à parte Autora o valor de R$ 15 (quinze reais),
corrigido e acrescido de juros moratórios na forma prevista no Manual de Cálculos da Justiça
Federal.”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO
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Com efeito, A ECT sustenta a legalidade da cobrança da taxa postal, eis que
prevista na convenção da União Postal Universal (UPU), órgão da ONU que normatiza a
atividade postal em todo o mundo. Entretanto, declarada por sentença a isenção do imposto
de importação sobre a mercadoria adquirida pelo autor, com a respectiva dispensa de
pagamento do referido tributo ou a devolução do valor cobrado, a taxa de despacho postal
também não deve ser exigida, posto ser mero adicional dos direitos alfandegários (aqui
reconhecidos como isentos).

 

Em suma, o autor somente foi cobrado por essa taxa de despacho porque sua
mercadoria restou retida de forma indevida, sendo que na verdade a mercadoria deveria ter
fluxo livre e, por conta disto, nada deveria pagar de taxa de despacho.

 

Diante do exposto, nada a objetar à sentença ao aduzir:

 

“Quanto à tarifa de despacho postal, em sua contestação, a segunda Ré pugna
pela sua legalidade, considerando que foi autorizada pelo art. 20, item 3 da Convenção Postal
Internacional. Neste ponto, como esclarece a segunda Ré, a dita tarifa somente ganha
respaldo quando a mercadoria vem a ser licitamente tributada pela autoridade alfandegária.

Ocorre, entretanto, que, no caso, a tributação empreendida não foi lícita, como
anteriormente destacado, razão por que a dita contraprestação também não pode ser cobrada.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do imposto em futuras remessas, entendo
ser este pedido genérico e não elencado nas hipóteses em que este pedido pode ser realizado,
conforme o disposto no art. 324 do CPC e, por conseguinte, deixo de apreciá-lo.”

 

 Então, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ante à
consolidação da jurisprudência.

 

Voto por conhecer o Recurso da ECT e negar provimento a ele, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000404380v2 e do código CRC 711c2275.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5005554-98.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: BETY FRANCE CARDOSO ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

 

RESPONSABILIDAE CIVIL. ECT. EXTRAVIO DE PRODUTOS. DANO
MORAL CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA EM
R$2.000,00.  CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO À
FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte Ré em face de sentença que julgou
procedente o pedido de indenização por dano moral em razão do extravio de seu convite de
formatura.

 

Em suas razões recursais, a ré pugna pela reforma da sentença para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais e para adequar os índices de
correção monetária e juros de mora ao fixado no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009.

VOTO

A responsabilidade civil da ECT, na condição de prestadora de serviço público,
é objetiva, tanto por força do disposto no artigo 14 do CDC como em face do comando do
artigo 37, §6º da CRFB/88.  A empresa pública deve ser responsabilizada por danos
eventualmente decorrentes do serviço prestado, bastando que reste configurado o nexo de
causalidade entre o defeito do serviço e prejuízos efetivamente comprovados.

 

Analisando os autos, resta evidenciado o defeito no serviço prestado, em face da
comprovação de que o objeto postal foi extraviado. Comprovado que a encomenda jamais
chegou a seu destino, fato sequer negado pela ECT, conforme expressamente destacado na
sentença, resta caracterizado o defeito na prestação do serviço, razão pela qual é cabível a
indenização por danos morais.
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O quantum fixado para a indenização por dano moral não pode configurar valor
exorbitante que caracterize o enriquecimento sem causa da vítima como também não pode
consistir em valor irrisório a descaracterizar a indenização almejada.

 

Destarte, adequado o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juízo a
quo a título de indenização por danos morais.

 

Aplica-se à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, quanto à
correção monetária e juros de mora, o regramento legal próprio da Fazenda Pública (artigo 1º
-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

 

Voto por conhecer do Recurso da ECT e prover-lhe em parte apenas para
determinar a aplicação quanto à correção monetária e juros de mora, o regramento legal
próprio da Fazenda Pública (artigo 1º -F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de recorrente
vencedor (artigo 55 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei n. 10.259/2001.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000417733v2 e do código CRC 17a66a81.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5001525-33.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE DA SILVA SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO  e do BANCO DO BRASIL S/A
em que se pretende indenização por danos materiais e morais, sob alegação de desfalque na
conta PIS/PASEP ao longo dos anos, tanto pela desvalorização do numerário em razão da não
aplicação de índices de correção monetária e de juros, como também pela alegação de débitos
indevidos na conta individual, de origem desconhecida, sem a participação do autor.

Sentença de Evento 10 declarando a ilegitimidade da União para integrar a lide
e determinando a extinção do feito sem a resolução de mérito, por incompetência desta
Justiça Federal. 

Recorreu a parte autora aduzindo preliminarmente que a União é competente
para figuar no polo passivo da ação; no mérito, que os índices aplicados não obedeceram a
critérios legais, visto que resultaram em valores irrisórios, que houve saques indevidos sob a
denominação "PGTO rendimento FOPAG" e que não se aplica a prescrição quinquenal nos
termos decididos, pois o prazo deve iniciar a partir da ciência da lesão. 

Contrarrazões da União de Evento 18 alegando, preliminarmente, a ausência de
preparo e sua ilegitimidade passiva; no mérito, alega a ocorrência da prescrição e a
regularidade dos valores existentes na conta PASEP do autor.

Sem contrarrazões do Banco do Brasil.

Despacho indeferindo o pedido de AJG e determinando o pagamento de custas
judiciais (Evento 31). 

Guia de Evento 36 demonstrando o pagamento das custas processuais.

VOTO

Inicialmente, reconheço a legitimidade da UNIÃO para figurar no polo passivo
da ação que tem como objeto a correção monetária de saldo do PIS/PASEP, bem como
alegação de desfalques, tendo em vista que é a UNIÃO o ente federativo que detém a
atribuição de gestão do aludido fundo. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: 
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO
ECONÔMICO. PIS/PASEP. CONTAS INDIVIDUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO PELA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL. INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS Nº 4.751/03, 78.276/76, 84.129/79
E 93.200/86. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDOS. 1. Deve ser reconhecida a legitimidade
passiva da união nos processos que tem como objeto a correção monetária das contas
individuais do PIS e do PASEP, haja vista que é este ente federativo que detém a atribuição
de gestão do aludido fundo. 2. O artigo 7º. § 6º, do Decreto nº 4.751/03, Decreto nº 78.276/76,
com redação dada pelo Decreto nº 84.129/79 e pelo Decreto nº 93.200/86, delimitam a
Procuradoria da Fazenda Nacional como representante judicial da União para as questões
atinentes ao Fundo PIS/PASEP. 3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é
assente em reconhecer que para a correção monetária das contas individuais do PIS/PASEP o
prazo prescricional a ser adotado é o do Decreto nº 20.910/32. 4. A presente demanda foi
ajuizada em 03.07.1997, razão pela qual todo o crédito pretendido nos presentes autos
(correção de junho de 1987, janeiro de 1989 e maço e abril de 1990) encontra-se fulminado
pela prescrição. 5. Recurso de apelação da União parcialmente provido; e, recurso de
apelação adesivo dos autores desprovido. (TRF3, AC 0008375-67.2001.4.03.6100, Relator(a)
DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, Data
07/06/2017)

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença terminativa, proferida em ação
especial cível, na qual se pleiteia a correção monetária do saldo de conta do PASEP. A r.
sentença entendeu que a União seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda
e declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a causa. O
recurso inominado ora interposto se propõe a combater a sentença terminativa. Ocorre que o
cabimento do recurso inominado, no juizado especial federal, é restrito às sentenças
definitivas, consoante o art. 5º. da Lei nº 10.259/2001: "Art. 5o. Exceto nos casos do art.
4o,somente será admitido recurso de sentença definitiva". Contudo, tratando-se de sentenças
terminativas com caráter definitivo, admite-se o conhecimento do recurso, pois a sua negativa
implicaria denegação da prestação jurisdicional, tornando algumas decisões irrecorríveis e
incorrigíveis. Esse caráter definitivo refere-se àquelas sentenças que impedem o reajuizamento
da causa, como ocorre nos casos de reconhecimento da coisa julgada, perempção e
litispendência, por exemplo. Os casos de extinção por falta de documentos, inépcia, falta de
pressupostos processuais, dentre outros, tornam incabíveis a via recursal, porquanto não existe
prejuízo no ajuizamento de uma nova ação. Com efeito, o Banco do Brasil é responsável pela
gestão das operações do depósito do PASEP e pelo pagamento de seu abono, nos termos do
art. 9º-A da Lei nº 7.998/90. Contudo, considerando que a discussão envolve os índices de
correção monetária do saldo do PASEP e, sendo o banco mero gestor do saldo, é cabível a
legitimação da União em tal demanda. Senão, vejamos os seguintes precedentes: PASEP.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMILITUDE COM O FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
DOS PLANOS GOVERNAMENTAIS. IPC. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO COLENDO STF. 1. A União tem legitimidade
para figurar no pólo passivo das ações em que se pleiteia a correção dos saldos do PASEP,
tendo em vista que àquela compete a gestão desta contribuição. 2. A analogia funda-se no
princípio da igualdade jurídica, encerando aplicação justa da lei. Tratando-se de espécies
semelhantes aplicam-se normas semelhantes. 3. Similitude de finalidades entre o PASEP e o
FGTS. Fundos em prol dos servidores e particulares. 4. A correção monetária do saldo do
PASEP deve obedecer o mesmo tratamento conferido ao FGTS. Aplicação do princípio ubi
eadem ibi dispositivo que se resume em atribuir à hipótese nova os mesmos motivos e o mesmo
fim do caso contemplado pela norma existente. 5. "Funda-se a analogia (...) no princípio de
verdadeira justiça, de igualdade jurídica, o qual exige que as espécies semelhantes sejam
reguladas por normas semelhantes." (Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Aplicação do
Direito", Forense, 1998, p. 208-210) 6. A atualização monetária não se constitui em um plus,
mas, tão-somente, na reposição do valor real da moeda, sendo o IPC o índice que melhor
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reflete a realidade inflacionária. 7. O STF decidiu que não há direito à atualização monetária
dos saldos do FGTS referentes aos Planos "Bresser" (junho/87 - 26,06%), "Collor I" (maio/90-
7,87%) e "Collor II" (fevereiro/91- 21,87%) (RE nº 226855/RS, j. em 31/08/2000 - DJU
12/09/2000). 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que são
devidos, para fins de correção monetária dos saldos do FGTS, os percentuais dos expurgos
inflacionários verificados na implantação dos Planos Governamentais "Verão" (janeiro/89 -
42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -,
junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e "Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% -
março/91). 9. Súmula nº 210/STJ: "A ação de cobrança das contribuições do FGTS prescreve
em (30) trinta anos". 10. Recurso especial a que se nega provimento. (RESP 200400021720,
LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:30/09/2004 PG:00227) PASEP.
LEVANTAMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. A UNIÃO FEDERAL é parte legítima
para figurar no pólo passivo de ações que tenham por objeto o levantamento de valores
depositados em contas de PIS e PASEP. (PEDILEF 200235007019694, MARIA DIVINA
VITORIA, TNU - Turma Nacional de Uniformização, DJGO 14/10/2002.) Reconheço, pois, a
legitimidade passiva da União para integrar o polo passivo da demanda, assim como a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Ante o exposto, voto pela
anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o
processo retome seu curso regular, com a produção de provas, bem como a prolação de nova
sentença. Sem honorários advocatícios, pois não houve recorrente vencido. É como voto.

Decisão

Vistos e relatados, decide a TERCEIRA TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais Federais,
por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA, nos termos da fundamentação supra.

(3ªTR, TRF 4, RI 0502411-07.2017.4.05.8303, Relator(a) Joaquim Lustosa Filho, Data
13/12/2017)

Por oportuno, verifico que a causa encontra-se apta para julgamento, pois versa
sobre matéria eminentemente de direito e já foi acostados aos autos documentos suficientes
para a regularidade formal do processo e formação da convicção deste órgão julgador (regular
citação, apresentação de contestação, sentença e recurso); desse modo, passo à apreciação do
recurso inominado interposto pela parte autora, nos termos do art. 1.013, §3º, I do novo CPC,
convindo anotar, ainda, que, de acordo com o Enunciado nº 54 do FONAJEF, o antigo art.
515 e parágrafos do CPC interpretam-se ampliativamente no âmbito das Turmas Recursais,
em face dos princípios que orientam o microssistema dos Juizados Especiais Federais.

Acerca da matéria, observa-se que a contribuição para o Programa de Formação
do Patrimônio do Serviço Público (PASEP) foi instituída pela Lei Complementar n° 8/1970,
com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio (arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP, que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988, o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
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alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste
artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de
casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário
mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS/PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988, o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção
monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo INPC-IBGE e
juros de 1% ao mês). Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto
índice de correção monetária das contas, conforme art. 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da
remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP:
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Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a
partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no
8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que
alude o art. 8º desta Lei.

Assim, possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é
indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 (juros de 3% ao ano), conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Quanto à alegação de desfalques, observa-se que, de acordo com a sistemática
do PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG”
significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta
corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices
legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de
reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha
de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do própria parte autora e,
por esse motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.

Destaca-se ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP da
parte autora são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida
no art. 4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes
passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor
corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP,
deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja
indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo,
indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta
individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c
do art. 3º.

§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado,
ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual
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ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas
individuais.

Conclui-se, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser
sacado da inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de
erro na atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.

No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação
indevida por terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido
verificado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em
folha de pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.

Diante de todo o exposto, mostra-se manifestamente improcedente a pretensão
inicial. E, com a manifesta improcedência da pretensão inicial, não remanesce interesse
recursal contra a parte da sentença que pronuncia a prescrição quinquenal. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e dar-lhe  parcial provimento
apenas para reconhecer a legitimidade da União para figurar no polo passivo desta ação. Sem
condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000396870v8 e do código CRC 08a73bf9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:9:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5014462-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VOLMAR HOFFMANN (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO  e do BANCO DO BRASIL S/A
em que se pretende indenização por danos materiais e morais, sob alegação de desfalque na
conta PIS/PASEP ao longo dos anos, tanto pela desvalorização do numerário em razão da não
aplicação de índices de correção monetária e de juros, como também pela alegação de débitos
indevidos na conta individual, de origem desconhecida, sem a participação do autor.

Sentença de Evento 19 julgando improcedente a pretensão inicial.

Recorreu a parte autora aduzindo preliminarmente que a União é competente
para figuar no polo passivo da ação; no mérito, que os índices aplicados não obedeceram a
critérios legais, visto que resultaram em valores irrisórios, que houve saques indevidos sob a
denominação "PGTO rendimento FOPAG" e que não se aplica a prescrição quinquenal nos
termos decididos, pois o prazo deve iniciar a partir da ciência da lesão. 

Contrarrazões da União de Evento 33 alegando, preliminarmente, a deserção do
reucrso e sua ilegitimidade passiva; no mérito, alega a ocorrência da prescrição e a
regularidade dos valores existentes na conta PASEP do autor.

Contrarrazões do Banco do Brasil S/A de evento 34.

Despacho indeferindo o pedido de AJG e determinando o pagamento de custas
judiciais (Evento 39). 

Guia de Evento 55 demonstrando o pagamento das custas processuais.

VOTO

Inicialmente, registra-se que o autor apresentou o comprovante de pagamento de
custas judiciais (Evento 55), não havendo que se falar em deserção do recurso. 

Reconhece-se a legitimidade da UNIÃO para figurar no polo passivo da ação
que tem como objeto a correção monetária de saldo do PIS/PASEP, bem como alegação de
desfalques, tendo em vista que é a UNIÃO o ente federativo que detém a atribuição de gestão
do aludido fundo. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: 
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO
ECONÔMICO. PIS/PASEP. CONTAS INDIVIDUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO PELA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL. INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS Nº 4.751/03, 78.276/76, 84.129/79
E 93.200/86. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDOS. 1. Deve ser reconhecida a legitimidade
passiva da união nos processos que tem como objeto a correção monetária das contas
individuais do PIS e do PASEP, haja vista que é este ente federativo que detém a atribuição
de gestão do aludido fundo. 2. O artigo 7º. § 6º, do Decreto nº 4.751/03, Decreto nº 78.276/76,
com redação dada pelo Decreto nº 84.129/79 e pelo Decreto nº 93.200/86, delimitam a
Procuradoria da Fazenda Nacional como representante judicial da União para as questões
atinentes ao Fundo PIS/PASEP. 3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é
assente em reconhecer que para a correção monetária das contas individuais do PIS/PASEP o
prazo prescricional a ser adotado é o do Decreto nº 20.910/32. 4. A presente demanda foi
ajuizada em 03.07.1997, razão pela qual todo o crédito pretendido nos presentes autos
(correção de junho de 1987, janeiro de 1989 e maço e abril de 1990) encontra-se fulminado
pela prescrição. 5. Recurso de apelação da União parcialmente provido; e, recurso de
apelação adesivo dos autores desprovido. (TRF3, AC 0008375-67.2001.4.03.6100, Relator(a)
DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, Data
07/06/2017)

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença terminativa, proferida em ação
especial cível, na qual se pleiteia a correção monetária do saldo de conta do PASEP. A r.
sentença entendeu que a União seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda
e declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a causa. O
recurso inominado ora interposto se propõe a combater a sentença terminativa. Ocorre que o
cabimento do recurso inominado, no juizado especial federal, é restrito às sentenças
definitivas, consoante o art. 5º. da Lei nº 10.259/2001: "Art. 5o. Exceto nos casos do art.
4o,somente será admitido recurso de sentença definitiva". Contudo, tratando-se de sentenças
terminativas com caráter definitivo, admite-se o conhecimento do recurso, pois a sua negativa
implicaria denegação da prestação jurisdicional, tornando algumas decisões irrecorríveis e
incorrigíveis. Esse caráter definitivo refere-se àquelas sentenças que impedem o reajuizamento
da causa, como ocorre nos casos de reconhecimento da coisa julgada, perempção e
litispendência, por exemplo. Os casos de extinção por falta de documentos, inépcia, falta de
pressupostos processuais, dentre outros, tornam incabíveis a via recursal, porquanto não existe
prejuízo no ajuizamento de uma nova ação. Com efeito, o Banco do Brasil é responsável pela
gestão das operações do depósito do PASEP e pelo pagamento de seu abono, nos termos do
art. 9º-A da Lei nº 7.998/90. Contudo, considerando que a discussão envolve os índices de
correção monetária do saldo do PASEP e, sendo o banco mero gestor do saldo, é cabível a
legitimação da União em tal demanda. Senão, vejamos os seguintes precedentes: PASEP.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMILITUDE COM O FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
DOS PLANOS GOVERNAMENTAIS. IPC. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO COLENDO STF. 1. A União tem legitimidade
para figurar no pólo passivo das ações em que se pleiteia a correção dos saldos do PASEP,
tendo em vista que àquela compete a gestão desta contribuição. 2. A analogia funda-se no
princípio da igualdade jurídica, encerando aplicação justa da lei. Tratando-se de espécies
semelhantes aplicam-se normas semelhantes. 3. Similitude de finalidades entre o PASEP e o
FGTS. Fundos em prol dos servidores e particulares. 4. A correção monetária do saldo do
PASEP deve obedecer o mesmo tratamento conferido ao FGTS. Aplicação do princípio ubi
eadem ibi dispositivo que se resume em atribuir à hipótese nova os mesmos motivos e o mesmo
fim do caso contemplado pela norma existente. 5. "Funda-se a analogia (...) no princípio de
verdadeira justiça, de igualdade jurídica, o qual exige que as espécies semelhantes sejam
reguladas por normas semelhantes." (Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Aplicação do
Direito", Forense, 1998, p. 208-210) 6. A atualização monetária não se constitui em um plus,
mas, tão-somente, na reposição do valor real da moeda, sendo o IPC o índice que melhor
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reflete a realidade inflacionária. 7. O STF decidiu que não há direito à atualização monetária
dos saldos do FGTS referentes aos Planos "Bresser" (junho/87 - 26,06%), "Collor I" (maio/90-
7,87%) e "Collor II" (fevereiro/91- 21,87%) (RE nº 226855/RS, j. em 31/08/2000 - DJU
12/09/2000). 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que são
devidos, para fins de correção monetária dos saldos do FGTS, os percentuais dos expurgos
inflacionários verificados na implantação dos Planos Governamentais "Verão" (janeiro/89 -
42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -,
junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e "Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% -
março/91). 9. Súmula nº 210/STJ: "A ação de cobrança das contribuições do FGTS prescreve
em (30) trinta anos". 10. Recurso especial a que se nega provimento. (RESP 200400021720,
LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:30/09/2004 PG:00227) PASEP.
LEVANTAMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. A UNIÃO FEDERAL é parte legítima
para figurar no pólo passivo de ações que tenham por objeto o levantamento de valores
depositados em contas de PIS e PASEP. (PEDILEF 200235007019694, MARIA DIVINA
VITORIA, TNU - Turma Nacional de Uniformização, DJGO 14/10/2002.) Reconheço, pois, a
legitimidade passiva da União para integrar o polo passivo da demanda, assim como a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Ante o exposto, voto pela
anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o
processo retome seu curso regular, com a produção de provas, bem como a prolação de nova
sentença. Sem honorários advocatícios, pois não houve recorrente vencido. É como voto.

Decisão

Vistos e relatados, decide a TERCEIRA TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais Federais,
por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA, nos termos da fundamentação supra.

(3ªTR, TRF 4, RI 0502411-07.2017.4.05.8303, Relator(a) Joaquim Lustosa Filho, Data
13/12/2017)

Quanto à prescrição suscitada pela União em sede de preliminar, a sentença bem
analisou a questão, conforme fundamentos a seguir que serão tomados como razões de
decidir:

(...) Afasto a referida preliminar, tendo em vista que o termo inicial para contagem do prazo
prescricional de 05 anos (Decreto 20.910/32) ocorreu em 09/07/2014 (anexo 5 do evento 1),
quando se teve a formalização da aposentadoria do autor, fato este que gerou a condição de
saque das quotas do PASEP. Aplicação do princípio da actio nata. (...)

Acerca da matéria, observa-se que a contribuição para o Programa de Formação
do Patrimônio do Serviço Público (PASEP) foi instituída pela Lei Complementar n° 8/1970,
com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio (arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP, que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988, o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
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alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste
artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de
casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário
mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS/PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988, o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção
monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo INPC-IBGE e
juros de 1% ao mês). Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto
índice de correção monetária das contas, conforme art. 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da
remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP:
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Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a
partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no
8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que
alude o art. 8º desta Lei.

Assim, possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é
indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 (juros de 3% ao ano), conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Quanto à alegação de desfalques, observa-se que, de acordo com a sistemática
do PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG”
significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta
corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices
legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de
reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha
de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do própria parte autora e,
por esse motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.

Destaca-se ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP da
parte autora são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida
no art. 4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes
passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor
corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP,
deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja
indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo,
indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta
individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c
do art. 3º.

§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado,
ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual
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ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas
individuais.

Conclui-se, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser
sacado da inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de
erro na atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.

No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação
indevida por terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido
verificado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em
folha de pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e negar-lhe provimento. Custas já
quitadas. Honorários advocatícios devidos, pelo recorrente vencido, em 10% sobre o valor da
causa, distribuídos pro rata entre os recorridos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000406729v6 e do código CRC 55667690.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:9:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001008-19.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: WARLESON DOS SANTOS DE SALES (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL - ECT - ATRASO DE ENCOMENDAS –
POSTAGEM EM 05/02/2018 E ENTREGA SOMENT EM 29/05/2018 - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO
MORAL - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO
NOS MOLDES DO ENUNCIADO Nº 8 DAS TRRJ EM R$3.000,00 - DANO MORAL
LEVE - RECURSO DA ECT CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA
MANTIDA.

 

Trata-se de recurso interposto pelos Correios em face de sentença que julgou em
parte procedente o pedido autoral de condenação da ECT a pagar à autora o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por não terem sido entregues as
mercadorias a tempo, tendo o atraso ultrapassado mais de três meses.

 

Em seu recurso, a ECT sustenta inexistir nos autos prova de que a parte autora
sofrera danos morais por conduta atribuível aos Correios, uma vez que o Recorrente já
ressarciu todos os prejuízos materiais incorridos. Requer, dessa forma, a reforma da sentença
para que seja julgado improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório estipulado.

 

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Em se tratando de demanda em que caracterizada relação de consumo, passo à
análise da causa à luz da responsabilidade objetiva, que tem como pressupostos a ocorrência
da falha do serviço, a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre a falha do serviço
ocorrida e o dano suportado.
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O recurso da ECT merece ser conhecido, ante sua tempestividade e adequação.
No mérito, a sentença não merece reforma.

 

A situação narrada, de atraso de encomenda remetida, evidencia falha na
prestação do serviço, tal qual reconhecido na sentença proferida no Juízo de origem.

 

O evento em questão, que ordinariamente seria caracterizado como um fato
inserido na normalidade dos aborrecimentos da vida cotidiana, toleráveis para o homem
médio, e sem gravidade suficiente para ensejar abalo subjetivo indenizável, tem contornos
que, no caso concreto, são caracterizáveis como dano moral.

 

A alegação do recorrente de que não houve comprovação do dano moral e, por
isso, não cabe indenização a título de danos morais não deve ser acolhida. O presente caso
não é de extravio de encomendas e sim, de entrega tardia. Ou seja, o destinatário recebeu o
conteúdo esperado. A presente circunstância gerou sentimentos de impotência e descaso,
caracterizando-se uma situação indenizável moralmente.

 

No tocante à quantificação do dano moral, observo, de um lado, (1) que o ato
ensejador do dano tem reduzido nível de antijuridicidade, não se configurando como grave
violação ao ordenamento jurídico e (2) o comportamento do réu seja razoavelmente
reprovável; circunstâncias que, em seu conjunto, conduzem a uma qualificação do dano como
de natureza leve, cuja indenização, em termos adequados para, de um lado, atender ao
propósito pedagógico da indenização e, de outro, não conduzir a um enriquecimento sem
causa, mantenho em R$ 3.000,00 (três mil reais).

 

Dessa forma, mantenho o pagamento de indenização a título de danos morais no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), condizente com o Enunciado nº 08 das Turmas
Recursais do Rio de Janeiro e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

 

Voto por conhecer do recurso interposto pela ré e negar provimento a ele. Sem
custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000404662v2 e do código CRC b37f6636.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000452-23.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MICOLAS VIANA DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E
EMPRESA DE COBRANÇA - CONSUMIDOR – ACORDO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO AUTORAL DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS NO VALOR DA
PARCELA ORIGINÁRIA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
DO DÉBITO NO DIA APRAZADO – ATO LÍCITO PRATICADO PELA CEF NA
COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – DANO MORAL CONFIGURADO
E ARBITRADO NO VALOR DE R$1.500,00 - RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

 

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

 

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido tão-somente para condenar a CEF ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$1.500,00.

 

Com as razões recursais, o Recorrente alega que restou comprovado o ato ilícito
praticado pela CEF na cobrança a maior das parcelas do acordo extrajudicial, bem como o
aborrecimento gerado pela cobrança realizada por preposto da Ré, através de intermediação
de empresa de cobrança, o que geraria a majoração do valor arbitrado a título de danos
morais.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

 

VOTO
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Não há qualquer prova, portanto, que autorize modificar as conclusões do juízo
a quo no sentido de que não haveria dano a caracterizar a indenização por danos morais
pretendida, bem como a existência de incorreção das parcelas devidas pela parte Autora, uma
vez que é manifesto o pagamento a destempo.

O valor inicial da parcela acordada de R$257,46 somente se justificaria, com o
pagamento realizado no prazo previsto na negociação, o que não ocorreu, uma vez que o
Autor não providenciou a emissão do boleto bancário a tempo, a ensejar o cabimento dos
encargos moratórios devidos.

 

Sendo assim, não há de se cogitar o recálculo das parcelas do acordo, uma vez
que este não foi adimplido devidamente.

 

Portanto, não há qualquer comprovação de vexame ou constrangimento que
seria o pressuposto ao reconhecimento do dano pretendido. Não há qualquer indício de abalo
psicológico necessário ao reconhecimento daquela espécie. Não demonstra nada além de
aborrecimento indubitável, mas incapaz de ensejar a dita condenação, sob pena de estimular o
que se convenciona chamar de “oportunismo jurídico” estimulado por condenações em danos
morais sem qualquer prova efetiva de dano, mas a partir do mero aborrecimento provocado à
parte por alegação de violação da lei in abstracto.

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. EMPRÉSTIMO IRREGULAR COM CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO AFASTADA PELO PROVIMENTO
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA TNU. INCIDENTE NÃO
CONHECIDO. QUESTÃO DE ORDEM 13 E SÚMULA 42 DA TNU. 1. Pedido de
uniformização interposto pelo autor em face de acórdão da Turma Recursal da Paraíba,
mantendo por seus próprios fundamentos sentença que julgou parcialmente procedente
pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de consignação resultante de
empréstimo indevido em benefício previdenciário, reconhecendo devida a indenização apenas
quanto aos danos materiais. (...) 4. O incidente não comporta conhecimento. O provimento
judicial, à luz do caso concreto, assim afastou a indenização referente aos danos morais: ‘(...)
Além disso, também não restou configurado qualquer estremecimento de crédito ou de
credibilidade em desfavor do demandante. O fato em si revelou simples chateação ou mero
aborrecimento, incapaz de ensejar responsabilização por dano moral, até mesmo por que o
montante descontado mensalmente perfaz-se pequeno quando comparado ao total da renda
mensal do autor, bem como porque os descontos somente ocorreram por dois meses’. 5.
Como já assentado por este Colegiado, no PEDILEF 200871500110958, JUIZ FEDERAL
HERCULANO MARTINS NACIF, DOU 08/03/2013: “(...) a presunção do dano moral
somente implica na desnecessidade da parte provar, concretamente, a sua ocorrência, de
forma que não se trata de presunção absoluta, podendo o julgador, com base nas
circunstâncias e peculiaridades do caso, decidir, de forma fundamentada, pela não
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configuração do dano. E foi exatamente o que ocorreu, no caso em tela. Na realidade, o juiz
sentenciante não negou a tese da presunção do dano moral, tendo decidido, de forma
fundamentada, pela sua não ocorrência, consideradas as circunstâncias e peculiaridades do
caso, mormente levando em conta o ínfimo valor do saque e os meros dissabores suportados
pela parte recorrente. No ponto, valorar tal fundamentação implicaria no revolvimento fático
probatório dos autos, o que é incabível nesta instância uniformizadora, nos termos da Súmula
42.” 6. Aponto também: ‘ (...) Em que pese o entendimento de os danos morais prescindirem
da prova, em razão do seu caráter in re ipsa, trata-se de presunção relativa, que não pode
prevalecer ante à existência de elementos nos autos que evidenciem que o ato inquinado de
ilícito não causou os prejuízos alegados. (...) RESP 200700207891, STJ, TERCEIRA
TURMA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 27/08/2007. 7. O provimento impugnado,
portanto, está em consonância com o entendimento da TNU. A presunção do dano moral não
é absoluta, tendo o juízo de origem analisado as circunstâncias do caso concreto, entendendo
que não restou configurado, não cabendo reexame de tal valoração nesta seara. 8. Incidente
de uniformização não conhecido. Questão de Ordem 13 e Súmula 42 da TNU. (PEDILEF
05082106420084058200, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU,
DOU 09/10/2015 PÁGINAS 117/255.)

 

 

 Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele. Vencida a
parte recorrente, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica isenta do
pagamento das custas processuais, na forma do art. 4º, II, da Lei 9.289/1996. Condeno a parte
recorrente no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
na forma do art. 55, caput, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei
10.259/2001, e suspender tal pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo
máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, na forma do art. 12 da Lei
1.060/1950, observado, ainda, o disposto no art. 11, § 2º, da referida Lei 1.060/1950.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000398458v2 e do código CRC 9fd5a222.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5006624-87.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAIMUNDO BRANDAO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL – INSS E CEF - ATRASO EM
PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR FRAUDE PRATICADA
POR TERCEIRO – AUSENCIA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PELA PARTE
AUTORA PARA ALTERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PAGADORA -
DESÍDIA DO INSS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA FUNDADA NO ART. 37, PARÁGRAFO SEXTO, DA CREFB/88 -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM CARÁTER SUBSTITUTIVO DO
RENDIMENTO DO TRABALHO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
PRIVAÇÃO, AINDA QUE TRANSITÓRIA, DE VERBA DE NATUREZA
ALIMENTAR - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
VULNERAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - DOSIMETRIA REALIZADA EM
ACORDO COM A LÓGICA DO RAZOÁVEL E A VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (SÚMULA 362, DO STJ) E JUROS DE
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO
APENAS PARA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE JUROS DE
MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA  - SENTENÇA REFORMADA
PARCIALMENTE

 

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido autoral de pagamento de indenização como compensação pelos danos
morais infligidos, no valor de R$5.000,00, ante ao atraso no pagamento do benefício
previdenciário da Autora, em razão da fraude praticada por terceiro na alteração da instituição
financeira pagadora do BANCO DO BRASIL, no Estado do Espírito Santo, para a CEF, no
Estado do Pará.

 

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação no tocante à descrição da
responsabilidade civil atribuída ao INSS, a saber:

 

“(...)Nos autos ficou comprovado que o pagamento do benefício previdenciário
da parte autora (NB 611.020.344-4) foi transferido indevidamente, de forma fraudulenta, para
a agência bancária localizada no Estado do Pará, o que causou a parte autora enormes
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prejuízos, já que ficou sem receber seu benefício previdenciário referente ao mês de
maio/2018.

O INSS não logrou êxito em comprovar nos autos que a solicitação de alteração
da conta para recebimento do beneficio previdenciário foi efetuado pela parte autora,
tampouco apresentou documentos relacionados a tal pedido. Pelo contrário, o INSS juntou
aos autos documentos que demonstram a ausência de pagamento do beneficio na agência de
origem (Banco do Brasil – Vitória/ES) e depósito na agencia (CEF) localizada em Estado
diverso (Castanhal – Pará) do de residência da parte autora (Vila Velha - Espírito Santo). O
próprio INSS afirma que a transferência do benefício foi realizada em 20/04/2018 por
servidora lotada no Estado do Pará (Evento 21, Outros 1 e Informação 2). Assim sendo, o réu
deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
parte autora.

Uma vez reconhecida a fraude na alteração dos dados cadastrais da parte autora,
bem como no recebimento de seu benefício previdenciário por terceiro fraudador, é devida a
indenização pelos danos materiais e morais suportados, em decorrência da angústia pela qual
passou, ao ser surpreendida com ausência de dinheiro em sua conta e pelo fato de ter que
dispor de seu tempo para trâmites burocráticos (idas ao INSS e à agência bancária) a fim de
resolver uma situação a qual não deu causa. Ademais, o réu deixou de realizar a devida
análise dos documentos disponibilizados pelo fraudador para verificar sua veracidade, de
forma a evitar os transtornos ora relatados pela parte autora.

Desse modo, diante dos fatos e das provas trazidas aos autos, entendo que o
elemento preponderante na fixação do valor da indenização deve ser a extensão do dano,
configurada por recair sobre benefício previdenciário da parte autora, de natureza
eminentemente alimentar, conforme acima exposto. Neste diapasão, como não houve relato
de consequência acima do razoável, reputo o dano como leve. Nada obstante, reputo como
média a falha da ré, diante da omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização.
Dano leve e falha média me direcionam a balizar o dano moral em aproximadamente 25% do
patamar máximo para a parametrização do dano leve, consubstanciando em valor aproximado
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, em relação a alegação do INSS de impossibilidade de restituição ao
autor do valor da remuneração referente a maio/2018 em virtude de acordo firmado pela CEF
de pagamento de danos materiais e morais (Evento 16), oportuno esclarecer que os pedidos
formulados pelo autor na petição inicial foram bem delineados em relação a cada réu, sendo
que o pedido de indenização por danos materiais e morais foi formulado especificamente em
face do INSS. Assim, se a CEF se dispôs a fazer um acordo convertendo a obrigação de fazer
postulada pelo autor em obrigação de pagar, foi por mera liberalidade, não tendo o acordo
firmado pelo autor com a CEF o condão de impedir a responsabilização do INSS pelos atos
ilícitos praticados. A presente demanda deve ser analisada de forma individualizada em
relação a cada um dos réus, tendo em vista a ausência de responsabilidade solidária.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos em relação ao INSS,
nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu:
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a) a pagar a parte autora o valor de R$ 2.135,80 (dois mil, cento e trinta e
cinco reais e oitenta centavos) a título de dano material referente a restituição do benefício
previdenciário do mês 05/2018. Tal valor deverá ser corrigido com correção monetária desde
a data do efetivo pagamento indevido, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de mora
a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices oficiais
da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art. 5º da
Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE 870947
(em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral[1].  

b) a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da data dessa sentença. Após
a correção, deverão ser acrescidos juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso
(05/2018), nos termos do art. 398 do CC. (...)”

 

 A recorrente, em síntese, aduz que o pagamento do benefício previdenciário da
Autora já se encontra devidamente regularizado, após a propositura da presente demanda,
razão pela qual requer a redução do quantum arbitrado, bem como que os juros de mora e
correção monetária incidam tão-somente a partir da sentença.

 

A parte recorrida oferta contrarrazões pela manutenção da sentença.

 

É o relatório. Decido.

VOTO

Tratando-se o INSS de autarquia previdenciária, vale dizer, pessoa jurídica de
direito público atuando sobre o regime jurídico-administrativo, haveria de prevalecer a regra
encartada no art. 37, §6º da CF/88.

 

Como se sabe, a responsabilidade objetiva do Estado funda-se na teoria do risco
administrativo, razão pela qual descaberia investigar a existência de culpa ou a falta anônima
do serviço. Presentes os pressupostos, como sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo
causal, presente também estará o dever de reparar.

 

Considerando que o INSS é o responsável pela normativa e operacionalização
do pagamento dos seus benefícios previdenciários e sua desídia em apurar o motivo do atraso
no pagamento das competências relativas aos valores devidos à Autora, a título de
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aposentadoria, no mês de maio de 2018, não há como negar sua legitimidade no caso
concreto, em aplicação da Teoria da Asserção.

 

 

Os eventos narrados em peça inicial foram suficientemente corroborados pela
instrução probatória, que demonstrou o fato constitutivo do direito autoral, isto é, fraude na
alteração da instituição financeira pagadora do benefício previdenciário do Autor, do BANCO
DO BRASIL para a CEF, o que acarretou o pagamento em atraso da competência acima
descrita.

 

O atraso no pagamento de benefício previdenciário, mormente aquele cujo
objetivo é substituir a renda proveniente do trabalho, como no caso dos autos, enseja o dano
extrapatrimonial. Ora, o ato ilícito praticado pela ré privou da fruição do titular-beneficiário
parcela que possui natureza alimentícia, e, por isso mesmo, em conexão íntima com o mínimo
existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.

 

A privação injustificada da renda proveniente do trabalho, dotada de caráter
alimentar, é transtorno que excede da cotidianidade ou do caráter prosaico do dia a dia. Viola,
portanto, direito da personalidade e, em vista disso, pode-se presumir a ocorrência do dano
extrapatrimonial.

 

Configurados estão, pelos fundamentos acima expostos, todos os pressupostos
que ensejam a responsabilidade e o dever de indenizar.  Registre-se, já passando à dosimetria
do quantum a título de compensação, que a indenização por dano moral exerce em nosso
sistema jurídico duas funções principais, quais sejam, as funções compensatória e
pedagógica.

 

O cumprimento adequado dessas duas funções deve orientar a quantificação da
indenização por dano moral. Desta forma, sob o ponto de vista compensatório, o quantum
deve ser suficiente para, de um lado, compensar ou amenizar o sofrimento experimentado por
aquele que foi vítima do ilícito sem que, de outra parte, sua fixação se dê em patamares
elevados a ponto de ensejar um enriquecimento sem causa daquele que é indenizado.
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De outra parte, sob o prisma pedagógico, serve a indenização por danos morais
para desestimular a prática de ilícitos semelhantes no futuro.  Por essa razão, entendo que ao
caso vertente deva aplicar-se a teoria do desestímulo, de forma a realçar a função pedagógica
e a desestimular o cometimento de novas ilicitudes pela parte ré.

 

É cediço que o arbitramento de indenização como forma de desestimular a
reiteração de condutas ilícitas revela-se potente mecanismo de proteção aos direitos de
personalidade, e de estímulo à adoção de práticas empresariais harmônicas em consonância
com o arcabouço principiológico de proteção aos direitos do consumidor. 

 

Além dessas razões, comungo ainda do entendimento esposado por Rodrigo 
Pereira Ribeiro de Oliveira[1]:

 

Prevenir o dano para que não seja necessário repará-lo figura-se como um novo
enfoque ao Direito, principalmente no âmbito da responsabilidade civil. Sobre esse ponto, há
os ensinamentos de Pietro Perlingieri, verbis: O instrumento de ressarcimento dos danos e da
responsabilidade civil, embora adaptado às exigências da vida moderna, demonstra-se,
frequentemente, inidôneo. A jurisprudência dos valores tem necessidade de afinar as técnicas
de prevenção do dano, da execução específica, da restituição in integro e de ter à disposição
uma legislação de seguros obrigatória e de prevenção social. Alargam-se, nesse meio tempo,
as hipóteses de responsabilidade civil, utilizam-se os institutos processuais, inclusive aqueles
típicos da execução, com o objetivo de dar atuação, do melhor modo possível, aos valores
existenciais. (PERLINGIERI, 1999, p. 32).

 

Com isso, verifica-se que não se trata, de maneira alguma, de desvalorizar o
tradicional papel traçado pela responsabilidade civil, mas de reconhecer que a função
desestimuladora, tendo como consequência a prevenção do dano, torna mais abrangente a
responsabilidade civil, inclusive tendo em vista que a simples reparação do dano se tornou
insuficiente para atender, de forma satisfatória, os conflitos sociais modernos, mormente em
se tratando dos direitos da personalidade.

 

Outrossim, sabe-se que o STJ adota a teoria do desestímulo, aplicável à
indenização por dano extrapatrimonial, considerando que a mesma deve inibir a recalcitrância
do ofensor. Nesse sentido, vejamos julgado:
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ESPOSO E PAI DAS
AUTORAS. IRRELEVÂNCIA DA IDADE OU ESTADO CIVIL DAS FILHAS DA
VÍTIMA PARA FINS INDENIZATÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. QUANTUM DA
INDENIZAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS DE
FUNERAL. FATO CERTO. MODICIDADE DA VERBA. PROTEÇÃO À DIGNIDADE
HUMANA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA SUA REALIZAÇÃO.1. É presumível a
ocorrência de dano moral aos filhos pelo falecimento de seus pais, sendo irrelevante, para fins
de reparação pelo referido dano, a idade ou estado civil dos primeiros no momento em que
ocorrido o evento danoso (Precedente: REsp n.º 330.288/SP,Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJU de 26/08/2002)2. Há, como bastante sabido, na ressarcibilidade do dano moral,
de um lado, uma expiação do culpado e, de outro, uma satisfação à vítima.3. O critério que
vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos
morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento
operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva
para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.4. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das
"punitive damages" encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que,
anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como
princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la
expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002.5. Assim, cabe a
alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo,
consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.7. Dessa forma,
considerando-se as peculiaridades do caso, bem como os padrões adotados por esta Corte na
fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, impõe-se a majoração da
indenização total para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), o que corresponde a R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por autora. (Processo REsp
210101/PR/RECURSOESPECIAL 1999/0031519-7, Relator: Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (8135),
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 20/11/2008, Data de
Publicação e Fonte: DJe 09/12/2008)

 

Assim, a fim de adequadamente cumprir com a dúplice função já citada, devem
ser levados em consideração alguns critérios para a dosimetria da indenização, tais como (1)
o nível de antijuridicidade do ato, (2) a gravidade das consequências do ato ilícito, (3) o
comportamento do réu diante do ilícito, (4) o comportamento da vítima do ilícito e, ainda, (5)
a capacidade econômica das partes envolvidas.

 

Utilizando-me dos critérios e parâmetros acima, pondero como adequada a
fixação do quantum indenizatório, qual seja, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com a manutenção da sentença no tocante à fixação do quantum indenizatório.
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Sobre a verba a título de danos morais incidirá correção monetária a partir da
publicação da sentença (STJ 362), pelos índices aplicáveis à correção de precatórios no
âmbito da Justiça Federal, e juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, CTN;
TRRJ 31), a contar da citação (art. 405, CC).

 

Sem condenação em honorários, por tratar-se de recorrente vencedor (art. 55,
Lei n. 9.099/95). 

 

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para julgar manter o valor da indenização por danos morais, em
R$5000,00 (cinco mil reais), incidirá correção monetária a partir da publicação da sentença
(STJ 362), pelos índices aplicáveis à correção de precatórios no âmbito da Justiça Federal,
e juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, CTN; TRRJ 31), a contar da citação
(art. 405, CC).

 

 

Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se
os autos ao juizado de origem. É como voto.

 

Voto por conhecer o Recurso do INSS e dar-lhe parcial provimento.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388038v2 e do código CRC aa7bf038.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 228



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 128/401

5001423-17.2018.4.02.5001 500000399000 .V5 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5001423-17.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: CAJUERA LTDA - ME (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência (PU)
interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em face do acórdão desta
Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de
procedência, que determinou a empresa pública a “pagar à parte autora o valor de R$
1.000,00 (mil reais), corrigidos conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, desde a data do evento danoso (em 12/01/2018 –
documento 06, evento 01)”.

Decisão de Evento 49, proferida pelo Juiz Gestor, determinando a remessa
destes autos a esta Relatoria, com fulcro no art. 14, §2°, do Regimento da TNU,  para que
proceda à adequação do julgado recorrido ao entendimento da TNU no Tema n. 108.

VOTO

A TNU, no julgamento do Representativo de Controvérsia n.
2008.38.00.732849-3/MG, sob o Tema n. 108, assentou que:

“O roubo da mercadoria transportada constitui motivo de força maior, a exonerar o
transportador da responsabilidade civil respectiva, uma vez demonstrado que não houve
descuido no dever de cautela no transporte da mercadoria.”

Voto por determinar a adequação do acórdão à tese fixada, pela TNU, no Tema
n. 108, para julgar improcedente a pretensão inicial. Procedida então a adequação
(retratação), os fundamentos acima devem integralizar o acórdão em referência.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000399000v5 e do código CRC 0dfee34f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5001465-57.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JUNIELE GAVA JARDINI (AUTOR)

RELATÓRIO

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIÃO FEDERAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM DÍVIDA ATIVA. ERRO NO ENVIO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELO JUÍZO
RECORRIDO EM R$ 5.000,00. SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERADOS OS DANOS SOFRIDOS PELO
AUTOR (INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME EM CADASTROS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL). RECURSO DA RÉ
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

 

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se conhecer do
recurso interposto pela ré.

 

Recorre a ré da sentença em que foi condenada a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por dano moral.

 

Sustenta a ré, no recurso, a inexistência de dano moral indenizável. Caso
mantida a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do dano moral, pretende a ré a
redução do valor indenizatório fixado pelo juízo recorrido.

 

 É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A inscrição do nome do Autor em Dívida Ativa, em 06/06/2014, conforme
documento apresentado com a inicial, causou-lhe sérios transtornos, como, por exemplo, a
notificação de lançamento tributário e o posterior protesto extrajudicial.

Assim, o dano moral está configurado.
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Na fixação do valor da indenização por dano moral, é dever do juiz sempre
observar as circunstâncias do caso concreto, mediante o exame da gravidade objetiva do
dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, além das condições socioeconômicas da vítima e
do ofensor.

 

O valor da indenização por dano moral não pode ser excessivamente alto, pois
isso representaria enriquecimento indevido da vítima do dano, nem muito baixo, de modo a
não desestimular outras condutas danosas similares.

 

 Assim, a se considerarem a repercussão da conduta da ré para a imagem do
autor no meio social, sérios constrangimentos por que ele passou a fim de reverter a inscrição
em Dívida Aitiva , considera-se justo, razoável e proporcional às circunstâncias do caso
concreto o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 

 Voto por conhecer do recurso interposto pela ré e negar provimento a ele. Sem
custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000404588v2 e do código CRC eb6324f7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0027809-44.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SIDNEY COB MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO  e do BANCO DO BRASIL S/A
em que se pretende indenização por danos materiais e morais, sob alegação de desfalque na
conta PIS/PASEP ao longo dos anos, tanto pela desvalorização do numerário em razão da não
aplicação de índices de correção monetária e de juros, como também pela alegação de débitos
indevidos na conta individual, de origem desconhecida, sem a participação do autor.

Decisão de Evento 3 deferindo o benefício da AJG (mantida a gratuidade na
sentença).

Sentença de Evento 40 extinguindo o processo sem resolução de mérito em
favor do Banco do Brasil S/A, por ilegitimidade passiva, e pronunciou a prescrição da
pretensão inicial, nos termos do art. 1° do Decreto-Lei n. 20.910/1932. 

Recorreu a parte autora aduzindo que o Banco do Brasil S/A é parte legítima
para figurar como ré no polo passivo desta ação, que os índices aplicados não obedeceram a
critérios legais, visto que resultaram em valores irrisórios, que houve saques indevidos sob a
denominação "PGTO rendimento FOPAG" e que não se aplica a prescrição quinquenal nos
termos decididos, pois o prazo deve iniciar a partir da ciência da lesão. Pugna, ao final, pela 
indenização por danos materiais e morais (Evento 45). 

Contrarrazões da União de Evento 50 e contrarrazões do Banco do Brasil S/A
de Evento 51. 

VOTO

Inicialmente, reconhece-se a legitimidade tanto da UNIÃO como do Banco do
Brasil S/A (responsável pela gestão das operações do depósito do PASEP e pelo pagamento
de seu abono, nos termos da Lei n. 7.998/1990) para figurar no polo passivo da ação, que tem
como objeto a correção monetária de saldo do PIS/PASEP, bem como alegação de desfalques.
Nesse sentido, transcreva-se o seguinte julgado: 

(...) Com efeito, o Banco do Brasil é responsável pela gestão das operações do depósito do
PASEP e pelo pagamento de seu abono, nos termos do art. 9º-A da Lei nº 7.998/90. Contudo,
considerando que a discussão envolve os índices de correção monetária do saldo do PASEP
e, sendo o banco mero gestor do saldo, é cabível a legitimação da União em tal demanda.
Senão, vejamos os seguintes precedentes: 
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PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMILITUDE COM O FGTS. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS GOVERNAMENTAIS. IPC. INCIDÊNCIA.
LEGITIMIDADE DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO COLENDO
STF. 1. A União tem legitimidade para figurar no pólo passivo das ações em que se pleiteia a
correção dos saldos do PASEP, tendo em vista que àquela compete a gestão desta
contribuição. 2. A analogia funda-se no princípio da igualdade jurídica, encerando aplicação
justa da lei. Tratando-se de espécies semelhantes aplicam-se normas semelhantes. 3.
Similitude de finalidades entre o PASEP e o FGTS. Fundos em prol dos servidores e
particulares. 4. A correção monetária do saldo do PASEP deve obedecer o mesmo tratamento
conferido ao FGTS. Aplicação do princípio ubi eadem ibi dispositivo que se resume em
atribuir à hipótese nova os mesmos motivos e o mesmo fim do caso contemplado pela norma
existente. 5. "Funda-se a analogia (...) no princípio de verdadeira justiça, de igualdade
jurídica, o qual exige que as espécies semelhantes sejam reguladas por normas semelhantes."
(Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Forense, 1998, p. 208-210) 6.
A atualização monetária não se constitui em um plus, mas, tão-somente, na reposição do valor
real da moeda, sendo o IPC o índice que melhor reflete a realidade inflacionária. 7. O STF
decidiu que não há direito à atualização monetária dos saldos do FGTS referentes aos Planos
"Bresser" (junho/87 - 26,06%), "Collor I" (maio/90-7,87%) e "Collor II" (fevereiro/91-
21,87%) (RE nº 226855/RS, j. em 31/08/2000 - DJU 12/09/2000). 8. O Superior Tribunal de
Justiça firmou jurisprudência no sentido de que são devidos, para fins de correção monetária
dos saldos do FGTS, os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação
dos Planos Governamentais "Verão" (janeiro/89 - 42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor
I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -, junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e
"Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% - março/91). 9. Súmula nº 210/STJ: "A ação de
cobrança das contribuições do FGTS prescreve em (30) trinta anos". 10. Recurso especial a
que se nega provimento. (RESP 200400021720, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ
DATA:30/09/2004 PG:00227) 

PASEP. LEVANTAMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. A UNIÃO FEDERAL é parte
legítima para figurar no pólo passivo de ações que tenham por objeto o levantamento de
valores depositados em contas de PIS e PASEP. (PEDILEF 200235007019694, MARIA
DIVINA VITORIA, TNU - Turma Nacional de Uniformização, DJGO 14/10/2002.) 

Reconheço, pois, a legitimidade passiva da União para integrar o polo passivo da demanda,
assim como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Ante o exposto,
voto pela anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de
que o processo retome seu curso regular, com a produção de provas, bem como a prolação de
nova sentença. Sem honorários advocatícios, pois não houve recorrente vencido. É como
voto. (3ªTR, TRF 4, RI 0502411-07.2017.4.05.8303, Relator(a) Joaquim Lustosa Filho, Data
13/12/2017)

Acerca da matéria, observa-se que a contribuição para o Programa de Formação
do Patrimônio do Serviço Público (PASEP) foi instituída pela Lei Complementar n° 8/1970,
com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio (arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP, que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.
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Com a Constituição Federal de 1988, o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste
artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de
casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário
mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS/PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988, o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.
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No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção
monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo INPC-IBGE e
juros de 1% ao mês). Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto
índice de correção monetária das contas, conforme art. 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da
remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP:

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a
partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no
8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que
alude o art. 8º desta Lei.

Assim, possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é
indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 (juros de 3% ao ano), conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Quanto à alegação de desfalques, observa-se que, de acordo com a sistemática
do PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG”
significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta
corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices
legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de
reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha
de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do própria parte autora e,
por esse motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.

Destaca-se ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP da
parte autora são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida
no art. 4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes
passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor
corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP,
deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja
indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo,
indisponíveis por seus titulares.

(...)
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§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta
individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c
do art. 3º.

§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado,
ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas
individuais.

Conclui-se, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser
sacado da inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de
erro na atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.

No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação
indevida por terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido
verificado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em
folha de pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.

Diante de todo o exposto, mostra-se manifestamente improcedente a pretensão
inicial. E, com a manifesta improcedência da pretensão inicial, não remanesce interesse
recursal contra a parte da sentença que pronuncia a prescrição quinquenal. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e negar-lhe
provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da AJG (Evento 3). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372075v10 e do código CRC f5b79730.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 16:9:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001212-35.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SEVERINO ROBERTO DE SOUZA DA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições previdenciárias pagas após
a concessão da aposentadoria. Alega a recorrente que é titular de benefício previdenciário de
aposentadoria e que, após a concessão do benefício, permaneceu exercendo atividades
laborativas, vertendo contribuições previdenciárias. Sustenta também que não existem
benefícios que justifiquem a cobrança para o autor e que a solidariedade tem limites no
princípio da razoabilidade.

VOTO

Ao início, observo que a sentença julgou improcedente a demanda com os
seguintes fundamentos:

"Trato de ação ajuizada por SEVERINO ROBERTO DE SOUZA DA COSTA
em face do UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, mediante a qual se pretende a
repetição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária do
aposentado que volta a trabalhar.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995, aplicável
subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais, por força do art. 1º da Lei n.
10.259/2001.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, consigno que a contribuição para o RGPS tem natureza tributária.

Sua regra matriz de incidência tem raiz, em nosso ordenamento jurídico, nos
arts. 149, caput, e 195, inciso II, da Constituição da República, de 1988
(CRFB/88), que prevê o financiamento da Seguridade Social por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, inclusive mediante o pagamento de
contribuição social pelo trabalhador e demais segurados da previdência social.
Eis o teor dos citados dispositivos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais
ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
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observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto
no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201; 

Na classificação pentapartida dos tributos, adotada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n. 146.733-9/SP,
em voto do Min. Moreira Alves, o tributo em debate pertence à espécie das
contribuições especiais e à subespécie das contribuições especiais sociais
destinadas ao custeio da seguridade social.

Em tal perspectiva, aplicam-se à relação jurídico-tributária em exame as normas
constitucionais relativas ao Sistema Tributário Nacional e, no plano
infraconstitucional, o Código Tributário Nacional (CTN – Lei n. 5.172/1966) e
toda a legislação tributária correlata.

As contribuições sociais especiais destinadas, ordinariamente, ao custeio da
Seguridade Social, no âmbito do RGPS, estão disciplinadas, de modo geral, na
Lei n. 8.212/1991.

A bem de ver, a contribuição social que tem por sujeito passivo o aposentado
que  permanece em atividade sujeita ao RGPS, destinada ao custeio do sistema,
está prevista no §4º do art. 12 da Lei n. 8.212/1991, cuja redação é a seguinte:

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que
permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a
prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa
atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando
empregado.

Feita essa abordagem introdutória, necessária à explicitação dos contornos
jurídicos da contribuição em causa,  passo a aplicar a este caso, mutatis
mutandis, o entendimento constante na decisão plenária proferida em sede de
controle concentrado de constitucionalidade na ADI n. 3.105, cujas razões
determinantes são transcendentes e vinculantes. Decido, por isso, com base no
art. 332 combinado com o inciso I do art. 927, todos do Código de Processo
Civil  (CPC).

 Em que pesem os argumentos declinados pela parte autora, na citada a ADI n.
3.105 o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que a
Contribuição à Seguridade Social é um tributo que, em virtude dos princípios

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 232



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 138/401

5001212-35.2019.4.02.5004 500000337417 .V3 JES10769© JES10769

que o informam – notadamente o da solidariedade -, não tem natureza
retributiva ou contraprestacional, de forma que é exigível de todos os
aposentados que retornem à atividade.

Transcrevo ipsis litteris o teor da referida decisão, a qual, nada obstante versar
sobre proventos de aposentadoria e pensões de servidor público, possui
premissas de observação obrigatória pelo Órgão Judicial nesta espécie:

“1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos.
Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição
previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não
ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária.
Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda
Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência
sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes
da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195,
caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento
jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à
condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe
gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos
respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou
ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras
palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida
que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os
proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem
constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não
haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2.
Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público.
Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de
contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a
outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social.
Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de
imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação
do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da
solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos
constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no
custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em
relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts.
149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é
inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos
de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações.” (ADI 3.105, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, DJ
18.2.2005) [destaques acrescentados]
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É digno de registro que a matéria também já foi objeto de análise pelo STF em
controle difuso de constitucionalidade, desta feita relativamente ao segurado do
RGPS, conforme se extrai dos julgados abaixo ementados:

“Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art.
201, § 4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da
decisão plenária da ADI 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A
contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social (CF,
art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal ‘remete à lei os casos em
que a contribuição repercute nos benefícios.” (RE 437.640, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, Primeira Turma, DJ 2.3.2007)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.
PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de
que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário
do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com
que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude
possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre
o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições
vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega
provimento.”(STF - RE: 430418 RS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data
de Julgamento: 18/03/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014)[destaques
acrescentados]

Com razão, não há, no ordenamento jurídico pátrio, nenhuma norma jurídica
válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, imunize-
lhe os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem
constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito.

 Por sua vez, a contribuição previdenciária do aposentado que retorna à
atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da
Previdência Social (CRFB/88, art. 195), de par com os demais princípios
aludidos na decisão da ADI n. 3.105, e o art. 201, §4º, da CRFB/88 “remete à
lei os casos em que a contribuição repercute nos benefícios”.

Nessa linha, assim dispõe o §2º do art. 18 da Lei n. 8.213/1991:

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que
permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a
prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa
atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando
empregado.
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Registre-se, alegações no sentido de que “não se poderá auferir em tese nada de
substancial em contrapartida” e congêneres refletem uma visão individualista,
não prevalecente atualmente, e desencontrada da própria legitimação
democrática da contribuição em questão centrada no atingimento do bem
comum, de interesse público.

Muito menos há falar em enriquecimento ilícito da Administração, pagamento
indevido ou a maior, porquanto as contribuições previdenciárias do aposentado
que retorna à atividade estão supeditadas nos arts. 149, caput, e 195, inciso II,
da CRFB/88 e §4 do art. 12 da Lei n. 8.212/1991. Não há subsunção legal,
portanto, ao art. 165 do CTN.

Por fim, em um sistema normativo assentado nas bases colocadas, é dizer,
solidário e contributivo, não há infringência ao princípio da razoabilidade,
sendo certo, por outro lado, que não se afigura lícito ao Poder Judiciário eleger,
a seu talante, critérios e diretrizes diversos dos estabelecidos pelo Legislativo,
pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (CRFB/88, art. 2º).

Nessas condições, ao tempo que declaro concreta e incidentalmente a
constitucionalidade do §4º do art. 12 da Lei n. 8.212/1991, reconheço a
improcedência do pedido de restituição dos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária do aposentado que retorna ao mercado de trabalho.

É de rigor, portanto, a rejeição liminar do pedido autoral.

 

3. DISPOSITIVO

Do exposto, REJEITO, LIMINARMENTE, O PEDIDO, resolvendo o mérito,
na forma do art. 487, do art. 332 e, ainda, do inciso I do art. 927, todos do
CPC."

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão
encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da
Lei 8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado
obrigatório da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do
tributo.

 

No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados do E. STF:

 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO
QUE RETORNA À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à
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Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão debatida no
caso foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie
(Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - A
contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social.
Precedentes. III - Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

 

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade:
CF, art. 201, § 4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis,
da decisão plenária da ADIn 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A
contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social
(CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos
em que a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS,
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

 

Com efeito, observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

 

Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação em
custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000337417v3 e do código CRC 14b83b72.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5001439-19.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOANA D ARQUE BOLZANI RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 27) interposto pela parte autora contra a
sentença (evento 21) que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições
previdenciárias pagas após a concessão da aposentadoria. Alega a recorrente que é titular de
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição e que, após a concessão
do benefício, permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo contribuições
previdenciárias. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 18, § 2º da Lei
8.213/1991, uma vez que não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição
incidente sobre a remuneração obtida nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados
que voltam a trabalhar após se aposentarem.

Contrarrazões da parte ré (Evento 31).

VOTO

Diante do acervo probatório, a sentença rejeitou o pedido da parte autora, sob a
seguinte fundamentação:

[...]

 

Cuida-se de ação movida por JOANA D ARQUE BOLZANI RODRIGUES em face da UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL, objetivando a repetição dos valores pagos a título de contribuição
previdenciária. Narra o autor que se aposentou em 23/02/2012 (DIB) e continuou
trabalhando, de sorte que devem ser repetidas as contribuições previdenciárias vertidas após a
aposentação.

Dispensado o relatório.

Fundamento e decido.

1. Prescrição Quinquenal

No que tange à prescrição, no julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo
Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra Ellen Gracie, pacificou o
entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito
tributário, ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.
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Assim sendo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 25/06/2019, em caso de
possível procedência do pedido do autor, estariam prescritas as parcelas referentes ao período
anterior a cinco anos da data da distribuição.

Passo ao mérito

A discussão central a ser dirimida nos autos diz respeito à legitimidade da cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do trabalhador que retorna ao mercado de
trabalho, após sua aposentadoria.

Inicialmente, deve-se salientar que o aposentado que volta a exercer atividade laborativa é, na
realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do exercício dessa nova atividade é devida a
respectiva contribuição previdenciária. Ademais, a Previdência Social funda-se no princípio
da solidariedade, reclamando, em razão dessa especificidade, que todos aqueles que fazem
parte do sistema sejam convocados a contribuir.

Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.032, de 28 de abril de
1995, in verbis:

Art. 12. (...)

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata
esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral, com vínculo
empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado obrigatório, não havendo de
se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o autor ter sido compelido a recolher a
espécie tributária em comento.

Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da CF/88 é claro em afirmar que os
trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí porque o aposentado
que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a contribuir para a previdência social,
cuja arrecadação destina-se à manutenção dos planos de seguridade traçados em lei
ordinária.

Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie tributária
destituída de cunho retributivo ou contraprestacional, por conta dos postulados que lhes são
afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91. Portanto,
inexiste qualquer previsão de ordem legal no sentido de afastar a cobrança de contribuição
previdenciária sobre o que o aposentado recebe, por conta de seu reingresso no mercado de
trabalho, devendo-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao §4º do artigo 12
da Lei nº 8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº 8.870/94.

Nesse passo, entendo que não deve prosperar o pedido autoral, pelas razões acima expostas.
No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados proferidos pelo STF:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
em reconhecer que incide contribuição previdenciária sobre a remuneração do
aposentado que retorna à atividade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STF, RE-AgR 507740, Rel.: Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 24/05/2011)
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Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Constitucional e previdenciário. 3. É
exigível a contribuição previdenciária de aposentado que permanece em atividade ou a
ela retorna após a concessão de aposentadoria. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STF, RE-AgR 372506 Rel.: Min. Gilmar Mendes, DJ
07/02/2012)

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma do
artigo 487, I, do CPC.

[...]

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observa-se que a questão se
encontra pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei
8.212/91, o aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório
da previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

No sentido do exposto, são os seguintes julgados do E. STF:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso
extraordinário. II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Ademais, em 26/09/2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou seu
entendimento sobre a constitucionalidade da contribuição previdenciária devida por
aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou
retorne a ela. O tema foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1224327/ES,
que teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito no Plenário Virtual.

EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentado. Retorno
ou permanência no trabalho. Cobrança de contribuição previdenciária. Possibilidade.
Princípio da solidariedade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência
da Corte sobre o tema.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por
unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria,
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vencidos os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Não se manifestou a Ministra
Cármen Lúcia. (STF, ARE 1.224.327/ES, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento:
26/09/2019);

Com efeito, observa-se que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000400816v6 e do código CRC 66c0afe2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5018970-70.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SONIA MARIA SILVA ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte. Em suas razões recursais (Evento 39,
Reclno1), alega, em síntese, que (i) o segurado sofria de neoplasia  maligna de base de língua
inoperável, (ii) o marido da recorrente, falecido em 08/11/2017, deu entrada no benefício de
auxílio-doença no dia 02/06/2017, mas o benefício lhe foi negado em razão da perda de
qualidade de segurado, (iii) o marido da autora nunca perdeu a qualidade de segurado, visto
que antes da suposta perda já se encontrava com neoplasia maligna de base de língua
inoperável, tendo que se afastar de suas atividades laborais em decorrência do acometimento
desta doença, (iv) em relação a precariedade de documentos entre 2014 e 2016, está se deu
em razão da recusa do de cujus em realizar tratamento médico para o seu câncer, (v)
conforme informações do INSS, a última contribuição ocorreu em 01/2014, tendo a qualidade
de segurado se mantido até fevereiro de 2015 e antes da suposta perda da qualidade, o de
cujus já encontrava-se com a patologia, (vi) houve manutenção da qualidade de segurado em
razão da própria incapacidade. Contrarrazões no Evento 44.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I).

No caso, a autora, em razão do falecimento do ex-companheiro – Sr. Eloir
Luciano Alves, em 08/11/2017 (Evento 1, ANEXO2), requereu pensão por morte e tal
pretensão foi indeferida administrativamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social sob o
fundamento de não ter sido comprovada a qualidade de segurado do falecido.

Embora não seja o ponto controvertido, a autora comprova a condição de
dependente previdenciário com a certidão de casamento e certidão de óbito juntadas no
Evento 1, ANEXO2.

Quanto à questão da qualidade de segurado, a autora alega que o falecido nunca
perdeu a qualidade de segurado, visto que antes da suposta perda já se encontrava com
neoplasia maligna de base de língua inoperável e a manutenção da qualidade de segurado
deu-se em razão da própria incapacidade.
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos para
comprovar a incapacidade do segurado, no momento em que ele ainda era segurado:

(i) Laudo médico, elaborado em 19/09/2017, declarando que o autor é portador
de neoplasia de base de língua inoperável (invade o espaço pré-vertebral direito), T2N3Mx,
do tipo carcinoma de células escamosas, em tratamento quimioterápico e radioterápico.

(ii) Laudo médico, elaborado em 30/05/2017, declarando que o Sr. Eloir
era portador de neoplasia de base de língua inoperável com lesão em linfonodo cervical à
direita (T2N3Mx). Iniciará quimioterapia em 05/06/2017, com programação de 3 ciclos (1
ciclo a cada 28 dias), seguido por radioterapia.

(iii) Laudo médico, elaborado em 27/11/2017, declarando que o paciente esteve
internado no período de 24/10/2017 a 08/11/2017, sendo esta última data, a que evoluiu à
óbito. O Sr. Eloir era portador de neoplasia maligna de base de língua inoperável, submetido a
tratamento quimio e radioterápico, com progressão local e metástase à distância (pulmão),
sendo iniciado novo esquema de QT, também com falha terapêutica.

(iv) Laudo médico, elaborado em 06/10/2017, declarando que o Sr. Eloir
era portador de neoplasia maligna de base de língua inoperável (invade o espaço pré-vertebral
direito) do tipo carcinoma de células escamosas com comprometimento de linfonodos
cervicais, axilares e paratraqueais e metástase pulmonar (estágio IV). Encontrava-se em
tratamento com radioterapia e quimioterapia, que foi suspenso temporariamente devido perda
de performance e progressão de doença, sendo necessária realização de traqueostomia
protetiva e gastrostomia, ambas em 25/09/2017. Paciente iniciou novo ciclo de quimiterapia
paleativa em 04/10/2017. Encontra-se internado neste serviço desde 22/09/2017 até a presente
data, sem previsão de alta até o momento. Encontra-se capacz, lúcido e orientado e não é
portador de doença infecto-infecciosa; impossibilitado de se locomover até o cartório.

(v) Laudo médico de cardiologista, elaborado em 15/08/2014, informando que o
segurado apresentava programações cirúrgico-proctológico (hemorróidas) e possuía baixo
risco cirúrgico.

(vi) Laudo médico, elaborado em 27/06/2017, solicitando adiantamento na
marcação de radioterapia.

(vii) Laudo médico, elaborado em 30/05/2017, encaminhando o segurado
com neoplasia maligna de base de língua inoperável para avaliação.

(viii) Laudo médico, elaborado em 30/05/2017, atestando que que o Sr. Eloir era
portador de neoplasia maligna , com diagnóstico em maio de 2017 e encaminhando para
realização de radioterapia e quimioterapia concomitantes

Como se observa, o CNIS e a CTPS do segurado comprovam vínculo com a
empresa NCF Serviços Ltda. EPP até 24/01/2014 (Evento 27, PROCADM2 e 3). E os laudos
médicos juntados no Evento 1, ANEXO3 comprovam sua incapacidade em razão de
neoplasia maligna a partir de maio de 2017.
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Assim, não há prova nos autos de que houve a manutenção da qualidade
do segurado pela incapacidade. Deste modo, e considerando o término do seu último vínculo
em 24/01/2014 e a prorrogação do período de graça por desemprego, o segurado manteve sua
qualidade até 15/03/2016, ou seja, antes do seu diagnóstico de câncer e da sua incapacidade.

Voto por  conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte
autora. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000379776v22 e do código CRC c1f3823f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5003642-63.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROMILDA PEDRO NOLASCO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCAS FERNANDO NOLASCO BABILON (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Evento 44), alega, em síntese, que (i) objetiva a
concessão do benefício de pensão por morte nº 170.928.283-2 desde a data de 03/01/2019
(data do requerimento), (ii) para comprovação da união estável deve ser apresentado ao
Requerido no mínimo três documentos que comprovem o vínculo e dependência econômica e
a autora apresenta certidão de nascimento dos filhos do casal, certidão de óbito de um dos
filhos, CTPS do falecido e matéria publicada no site da Folha Vitória, informando que o Sr.
Luis Carlos Babilon morava com a esposa e filhos, (iii) a autora apresenta vários documentos
em datas aleatórias, importantes para comprovar a convivência de fato. Contrarrazões de
Evento 56.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

À luz do art. 16 da Lei 8.213/1991, o direito do benefício previdenciário aos
pais em virtude da morte do filho depende da comprovação efetiva da dependência
econômica daqueles em relação ao segurado falecido. Ou seja, a condição de dependência
econômica da mãe (ou pai) do segurado falecido, para fins de recebimento de pensão por
morte, não é presumida e deverá ser provada.

No caso, a autora, em razão do falecimento de Luis Carlos Babilon, em
12/03/2012, requereu pensão por morte sob a alegação de que convivia maritalmente com o
segurado falecido e, para comprovar a alegada união estável, apresentou os seguintes
documentos na inicial:
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(i) Certidão de nascimento do filho do casal Luis Carlos Babilon Filho, nascido
em 02/07/1996.

(ii) Certidão de nascimento da filha do casal Karolayne Nolasco Babilon,
nascida em 26/03/1998.

(iii) Certidão de nascimento do filho do casal LUCAS FERNANDO
NOLASCO BABILON, nascido em 29/05/2002.

(iv) Certidão de nascimento do filho do casal LUIZ FERNANDO NOLASCO
BABILON, nascido em 15/03/2000.

(v) Certidão de óbito do filho LUIZ FERNANDO NOLASCO BABILON,
falecido em 01/07/2000.

(vi) CTPS do falecido.

(vii) Matéria publicada no site Folha Vitória.

Em audiência, realizada em 02/09/2019, a autora prestou depoimento pessoal e
foram colhidos os depoimentos das testemunhas, conforme os relatos a seguir transcritos da
sentença:

Depoimento pessoal da Autora - Romilda:

Que a autora foi morar com o segurado desde que tinha 18 ou 19 anos; que
sempre moraram juntos e comviveram na mesma casa; que tiveram quatro
filhos; o filho mais novo tem 17 anos; o Sr. Luis Carlos morreu em razão de
assassinato; não participou do enterro dele porque como ela era testemunha do
crime, a polícia a tirou do local; a filha de outro casamento que fez a certidão de
óbito; o segurado tinha outras quatro filhos no primeiro casamento; o segurado
não deixou bens, nem casa, nem carro; nunca houve separação do casal; o
segurado trabalhava com um monte de coisas mas depois se aposentou por
invalidez porque teve hanseníase; no momento do falecimento, o segurado
morava em Porto de Santana, mas a autora não sabe informar o endereço;
moravam naquela casa há muito tempo; pouco antes do falecimento, a autora
trabalhava com limpeza em uma empresa; não se lembra há quanto tempo já
tinha saído do emprego; no dia seguinte do falecimento do segurado, a autora
foi morar no interior, na casa dos seus parentes; não sabe se teve processo
criminal porque nunca mais voltou lá; não foi convocada como testemunha; a
outra mulher do segurado era Jane Teixeira e não sabe quando o segurado
deixou de viver com ela; a autora estava com seus filhos no momento do
assassinato; moraram em outros lugares (Terra Vermelha, Aribiri e outros); a
autora não foi no sepultamento porque tem medo até hoje; a casa era uma área
da Marinha e por isso não considera que era do segurado.

Testemunha - Sr. José de Souza:
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Que era conhecido da autora; morou perto dela; conheceu a autora em Vila
Velha; a autora vivia com uma pessoa que não lembra o nome; que a autora
teve filhos com a pessoa que ele não lembra o nome; a autora conviveu muito
tempo com essa pessoa; a autora morava em Vila Velha; não se lembra quando
ele faleceu porque a testemunha já tinha saído de Vila Velha pra morar na
Serra desde 2003.

Testemunha - Sra. Rosana Pinto da Costa:

Que era vizinha da autora; que conhece a autora há uns 20 anos; que conheceu a
autora em Aribiri, Vila Velha; a autora vivia com o esposo dela, mas não lembra
o nome dele; a autora teve 03 filhos com ele; a testemunha se mudou para
Jaburuna e não sabe como o marido dela faleceu; viveu com o marido há
bastante tempo.

De fato, não há comprovação de existência de união estável no momento do
óbito. Ressalta-se que não há nenhum documento ou testemunha que comprove de maneira
inequívoca que a autora estava convivendo com o segurado, no momento do óbito.

Assim, como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e
todos os documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000386827v9 e do código CRC be8190db.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5002368-64.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE ASSIS MEDEIROS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Evento 30), a autora alega, em síntese, que (i) nos
últimos momentos de vida de seu companheiro, quando já estava acometido pela doença que
o levou a óbito, residiam juntos e cuidava dele, (ii) não consta como declarante na certidão de
óbito do segurado instituidor porque estava trabalhando no momento, (iii) durante o horário
comercial, enquanto laborava, não tinha condições de cuidar do companheiro, ficando ele sob
os cuidados da irmã, e (iv) enquanto o companheiro se encontrava enfermo, não tendo
condições de laborar, cabia a ela prover o sustento da família, motivo pelo qual o segurado
recebia cuidados de terceiros.

Contrarrazões de Evento 39.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso, a autora, em razão do falecimento de Joaquim Floriano Da Silva, em
29/07/2016, requereu pensão por morte sob a alegação de que convivia maritalmente com o
segurado falecido e, para comprovar a alegada união estável, apresentou os seguintes
documentos na inicial:

(i) certidão de óbito datada em 29/07/2016, declarada pela sobrinha do falecido,
indicando que o segurado faleceu aos 72 anos, com residência na Rodovia Muqui x
Cachoeiro, s/n, São Francisco, Muqui/ES, que ele era casado com Maria Amélia da Silva,
era beneficiário do INSS, não deixou bens a inventariar nem filhos menores ou interditos,
deixando quatro filhos maiores.
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(ii) contratos de parceria agrícola, vigentes de 02/1988 a 02/1993 e de 03/1993 a
03/1999, descrevendo como parceiros outorgados o falecido e sua companheira Maria
Aparecida de Assis Medeiros (a autora).

(iii) certidão de nascimento de Maria Eduarda Medeiros da Silva, datada em
03/06/1991, filha do segurado instituidor e da autora.

(iv) comprovante de residência em nome da autora, datado em fevereiro de
2019, com o endereço Rua Carlos Magno de Jesus I, bloco A, Alto Boa Esperança,
Muqui/ES.

(v) documento demonstrando que o INSS indeferiu o pedido (DER em
05/05/2017) por "falta de qualidade de dependente - companheiro(a)".

Em audiência, realizada em 04/09/2019, foram colhidos os seguintes
depoimentos:

(i) em depoimento pessoal, a autora informou que conviveu com o falecido por mais de 23
anos, sendo que ficaram separados por cerca de 2 anos, período no qual engravidou. Ao
reatarem o segurado instituidor criou a criança como se fosse própria, além da filha biológica
que tiveram em conjunto. A autora informa que ele foi casado em momento anterior,
matrimônio do qual tem três filhos. Disse que a cunhada foi quem acompanhou o segurado
instituidor no hospital, pois estava trabalhando.

(ii) a única testemunha, relata que conhece a autora desde que ela era criança, que moravam
na mesma região e sempre via o casal junto, sabe que eles tem uma filha e que o falecido
ajudou a criar a outra filha dela, informa que brigavam muito e se separavam às vezes,
principalmente em razão de problemas com bebida alcoólica do segurado instituidor,
momentos nos quais ele ia morar com a irmã. Relata que estão juntos desde meados de 1990 e
que, quando se mudou da região, em janeiro de 2018, ainda formavam um casal; ressalta
que, quando o falecido ia morar com sua irmã, por vezes levava a autora; indica sem certeza
que o segurado instituidor foi casado em momento anterior e possuía filhos com a primeira
esposa.

De fato, não há prazo certo para a existência da união estável, devendo a
durabilidade ser investigada casuisticamente consoante as peculiaridades de cada situação,
considerando que a Lei 8.971/1994, que condicionava a união estável à convivência por
período igual ou superior a cinco anos, foi tacitamente revogada pela Lei 9.278/1996.

Os elementos dos autos demonstram que, de fato, a autora e o segurado
falecido mantiveram união estável, pelo menos de 1991 a 1999, o que se verifica pela
certidão de nascimento da filha do casal (datada em 1991) e pelos contratos de parceria
agrícola (datados de 1988 a 1999). No entanto, não restou comprovada a manutenção da
relação de companheirismo no momento do óbito do instituidor do benefício. 

A autora não apresentou documentos contemporâneos ao falecimento do
segurado indicando a alegada convivência, bem como a prova testemunhal não foi suficiente
para demonstrar que ela e o de cujus mantinham união estável. Ademais, há relatos de
inúmeros rompimentos entre o casal e de desentendimentos em razão do alcoolismo do
segurado instituidor.
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Ressalta-se que, na certidão de óbito do falecido, consta como declarante
Cláudia Aparecida da Silva Zampiris Leal, identificada nos depoimentos como sobrinha do
de cujos, fato que coaduna com o relato da testemunha de que o instituidor do benefício
estava residindo com sua irmã na data do óbito, momento no qual há contradições a respeito
da coabitação do casal.

Portanto, não resta claro nos depoimentos se o casal permanecia em união
estável quando sobreveio o falecimento do segurado instituidor. Desse modo, conclui-se
que não há elementos suficientes para indicar a união estável da autora no momento do óbito
do segurado instituidor.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000408028v45 e do código CRC 95fb8f79.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000346-61.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CELINA NEVES EUZEBIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Evento 28), alega, em síntese, que (i) comprovou a
qualidade de segurado do instituidor, através do CNIS e CTPS, demonstrando que faria jus a
extensão do período de graça, pois estava em situação de desemprego depois do último
vínculo, (ii) as testemunhas foram unânimes ao informar que o último emprego do segurado
instituidor foi no último vínculo que consta nos registros, (iii) após ser dispensado do último
vínculo, o segurado instituidor desenvolveu alcoolismo, doença que o levou a óbito, (iv) o
segurado estava incapacitado de exercer suas atividades laborativas em virtude de cirrose
hepática, alcoolismo crônico e tuberculose pulmonar, (v) o segurado se encontrava
incapacitado desde 15/06/2001 e faleceu em 18/04/2002, mantendo a qualidade de segurado
em virtude da incapacidade e da prorrogação do período de graça, (vi) a qualidade de
segurado do falecido esteve mantida até 15/06/2002, período posterior ao óbito.

Contrarrazões de Evento 33.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). Consta, nos autos, que a autora requereu pensão por morte em
06/03/2018 (Evento 1, INIC1, PÁG. 8).

No caso, a autora, em razão do falecimento de Silas Euzébio, em 18/04/2002,
requereu pensão por morte sob a alegação de que convivia maritalmente com o segurado
falecido e, para comprovar as alegações, apresentou os seguintes documentos na inicial:

(i) certidão de óbito, datada em em 18/04/2002, indicando que o segurado
faleceu aos 40 anos, com domicílio em Jacupemba, Aracruz/ES, e que ele não
deixou bens a inventariar, testamento, nem filhos menores ou interditos,
deixando três filhos maiores.

(ii) certidão de casamento, realizado em 30/07/1988, entre Silas Euzébio e
Celina Neves, que passa a assinar-se Celina Neves Euzébio, contendo a
observação de que o contraente faleceu aos 22/04/2002.
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Em audiência, realizada em 13/02/2019, a autora prestou depoimento pessoal e
foram colhidos os depoimentos das testemunhas, conforme os relatos a seguir:

(i) em depoimento pessoal, a autora informou que há cerca de dois anos antes do
óbito o marido não trabalhava, nem mesmo informalmente, que procurou emprego mas não
conseguiu, sendo o último vínculo em 2000, relata que moravam juntos, sendo ela a
responsável por prover a renda familiar trabalhando na roça.

(ii) a segunda testemunha disse que conheceu a autora e seu marido Silas há
cerca de 20 anos e que quando os conheceu o falecido trabalhava, contudo, após adoecer não
trabalhou mais, visto que foi acometido de cirrose, tuberculose e epilepsia, a testemunha não
soube informar se o segurado procurou emprego após encerrado o último vínculo.

(iii) a última testemunha disse que conhece a autora desde os anos de 1985 a
1990, relata que o falecido morava com a autora e trabalhava numa empresa, sendo
que quando encerrado o vínculo empregatício já se encontrava adoecido, acometido de
cirrose, epilepsia e tuberculose, vindo a óbito em 2002. A testemunha não sabe informar o
intervalo existente entre o encerramento do vínculo de emprego e o óbito do segurado.

Comprovada, mediante certidão de casamento, a dependência da autora perante
o segurado instituidor, resta controvérsia no tocante a qualidade de segurado desta, no
momento do óbito.

Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 19), tem-se que, dentre outros
períodos, o segurado instituidor efetuou contribuições na qualidade de empregado,
no período de 01/03/2000 a 03/04/2000. Nessas condições, a qualidade de segurado se
estenderia até 15/06/2001, conforme disposição do art. 15 da Lei de Benefícios.

A parte autora alega a prorrogação da qualidade de segurado em razão da
extensão do período de graça em virtude de desemprego involuntário decorrente de
incapacidade após a cessação do vínculo trabalhista. No entanto, não há, nos autos, nenhum
documento médico capaz de atestar que o falecido se encontrava incapacitado para suas
atividades laborativas.

Com efeito, não há elementos probatórios suficientes capazes de formar o
convencimento desta TR/ES no sentido que o segurado instituidor detinha qualidade de
segurado na data do óbito, em 18/04/2002.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em Custas e em Honorários Advocatícios, Fixados em 10% Sobre o Valor
Atribuído à Causa, Ficando suspensa a exigibilidade em Razão da Gratuidade de Justiça
Deferida Nos Autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000402752v20 e do código CRC 425a6ec5.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5000267-45.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AMELIA ALMA HOFFMANN (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese, que (i) o “de cujus”
tinha a qualidade de segurado especial, (ii) está pacificado nos Tribunais que a comprovação
do exercício de atividade rural se faz através de início de prova material, a qual será
complementada pela prova testemunhal, (iii) tal início de prova material não necessita
abranger todo o período de carência exigido legalmente e ainda poderá ser contemporâneo a
época do fato, (iv) é desnecessário que a prova material comprove todo período de atividade
rural do Recorrente, (v) não se deve aplicar rigor excessivo na comprovação da atividade
rurícola, sob pena de tornar-se infactível, em face das peculiaridades que envolvem o
trabalhador do campo, (vi) entre 01/07/2000 a 24/05/2007, o “de cujus” exerceu os labores
rurais em regime de economia familiar, na qualidade de parceiro, por contrato verbal, na
propriedade da Sra. Amelia Alma Hoffmann, denominada Sítio Amélia Hoffmann, localizada
em Córrego do Ouro, Zona Rural, Novo Brasil, Governador Lindemberg/ES, (vii) entre
25/05/2007 a 12/02/2016, o “de cujus” exerceu os labores rurais em regime de economia
familiar, na qualidade de parceiro, por contrato escrito, na propriedade da Sra. Amelia Alma
Hoffmann, denominada Sítio Amélia Hoffmann, localizada em Córrego do Ouro, Zona Rural,
Novo Brasil, Governador Lindemberg/ES, (viii) todos os documentos juntados aos autos são
contemporâneos aos fatos que pretende provar e comprovam o exercício de atividade rural
em regime de economia familiar, (ix) a prova documental foi corroborada com a prova
testemunhal.

Contrarrazões de Evento 35.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I).

No caso, a autora, em razão do falecimento de Darlant Fernandes da Cunha, em
12/02/2016, requereu pensão por morte sob a alegação de que era casada com o segurado
falecido e que ele tinha qualidade de segurado especial, na data do óbito. E, para comprovar a
alegada condição de segurado especial, apresentou os seguintes documentos na inicial:
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(i) Contrato de Parceria Agrícola firmado entre Amélia Alma Hoffmann
(autora) e Darlant Fernandes da Cunha (seu marido, segurado falecido) para
cultivo de lavouras de café conillon no sítio Amélia Hoffmann (de propriedade
da autora) numa área de 6 hectares no período 25/05/2007 a 25/07/2017;

(ii) Identidade expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina -
ES, cuja data de filiação se deu em 29/01/2007;

(iii) Certidão de óbito do segurado;

(iv) Certidão de Casamento entre o segurado e a autora realizado em
20/08/2005;

(v) Certidão de Nascimento da autora;

(vi) Comprovantes de Residência;

(vii) Contracheque da autora como professora inativa referente à competência
de novembro de 2015;

(viii) Comprovante de que o segurado falecido recebia pensão por morte desde
22/09/1999 a 12/02/2016;

(ix) Cópia do Seguro de vida do segurado falecido em que ele se qualifica como
agricultor;

(x) Termo aditivo do Contrato de Parceria Agrícola firmado entre Amélia Alma
Hoffmann (autora) e Darlant Fernandes da Cunha (seu marido, segurado
falecido) para cultivo de lavouras de café conillon no sítio Amélia Hoffmann
(de propriedade da autora) numa área de 6 hectares no período 25/07/2017 a
25/07/2020;

Em audiência, realizada em 25/07/2019, a autora prestou depoimento pessoal e
foram colhidos os depoimentos das testemunhas, conforme os relatos a seguir transcritos da
sentença:

Depoimento pessoal - Autora

que era casada com o segurado no religioso; não casou no civil porque ele era
viúvo; viveram juntos por mais de 15 anos; não tinha contrato com o segurado;
não se lembra de ter feito um contrato de parceria com o segurado; reconhece
sua assinatura no contrato de parceria agrícola; o segurado morava com ela; não
sabe o valor da pensão que ele recebia; quem tomava conta da propriedade dele
era o segurado; às vezes, ele contava com a ajuda do vizinho pra cuidar da terra;
a autora já era dona da propriedade quando o segurado foi morar  com ela; a
autora é aposentada; não tem filhos. 

Testemunha - Roldão Martins Teixeira
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que conhece Dona Amélia há uns 15 anos; o segurado trabalhava na roça com
café; ele trabalhava na propriedade da autora; ele cultivava café conilon; ele não
sabe dizer se o segurado recebia alguma pensão ou tinha outra renda; quem
cuidava da terra era o segurado.

Testemunha - Ângelo Antonio Capato

que conhece Dona Amélia há uns 25 anos; que conheceu o esposo dela há 15
anos; ele trabalhava na roça e na data do óbito ele trabalhava na roça; ele
morava na propriedade dela.

Testemunha - Vanderlei Birchler

que conhece Dona Amélia; que mora perto da propriedade da Dona Amélia; que
o esposo dela trabalhava na roça com cultura de café; na data do falecimento,
ele estava trabalhando na roça; eles moravam na propriedade da Dona Amélia;
não conhecia o autor antes dele ir morar com a autora e não sabe dizer se o
segurado recebia pensão.

Diante do conjunto probatório dos autos, a sentença julgou improcedente o
pedido da parte autora, sob a seguinte fundamentação:

"AMELIA ALMA HOFFMANN ajuizou a presente ação em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a
concessão do benefício previdenciário rural de pensão por morte na condição de
companheira.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais a analisar, passo para o exame do mérito.

O pedido autoral encontra fundamento no art. 74 e seguintes da Lei nº 8.213/91.

Para a concessão do benefício de pensão por morte, dois requisitos são
essenciais:

a) comprovação da existência do vínculo jurídico (filiação) entre o de cujus e o
INSS, na data do óbito;

b) demonstração de ser a parte autora dependente do de cujus, quando este
faleceu, de acordo com o disposto no art. 16 da Lei nº 8.213/91.

O requerimento de pensão por morte foi indeferido em sede administrativa pelo
fato de constatar, o INSS, que houve perda da qualidade de segurado do de
cujus e falta da qualidade de dependente/companheiro (a) da requerente.

A requerente alega que o falecido faz jus à qualidade de segurado especial
diante da apresentação da documentação carreada nos autos.
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Dessa forma, para a concessão do benefício, torna-se imprescindível a
demonstração do efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em
regime de economia familiar, pelo falecido companheiro da requerente.

Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser
realizada com base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55,
§ 3º, da Lei nº 8.213/91, confirmado na súmula nº 149, do Superior Tribunal de
Justiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade
rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada
em prova documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de
prova material.

A parte autora colacionou aos autos, dentre outros, os seguintes documentos
(documento 7, evento 1): a) Contrato de parceira agrícola firmado com o de
cujus, no período de 2007, com termo final em 2017; b) Termo aditivo do
contrato de parceria agrícola em 2009 com termo final em 2020; c) Carteirinha
de filiação do de cujus no sindicato em 2007; d) Certidão de casamento no
religioso em 2005; e) Certidão de óbito qualificando a profissão do de cujus
como sendo produtor rural.

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos,
designou-se audiência, na qual foi colhido o depoimento da parte autora e das
testemunhas por ela arroladas.

Pois bem. Observando o conjunto probatório, extrai-se que o instituidor do
benefício recebia pensão por morte de sua falecida esposa, desde 1999, até o
ano de seu falecimento, qual seja, 2016, no valor de R$ 1.187,22 (um mil, cento
e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), o que na época ultrapassava R$
307,22 (trezentos e sete reais e vinte e dois centavos) do salário mínimo,
conforme documento 13, evento 10.

Dessa forma, preceitua o artigo 11, §9º, inciso I da Lei 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra
fonte de rendimento, exceto se decorrente de:                 

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo
valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da
Previdência Social.   
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Logo, o falecido não poderia ser considerado como segurado especial, haja vista
que a renda obtida através do benefício de pensão por morte recebido ser
superior a um salário mínimo.

Assim, não assiste direito a parte autora ao benefício de pensão por morte
pleiteado, em razão da expressa vedação legal.

DISPOSITIVO:

ISTO POSTO, com fulcro no art. 74 da Lei nº 8.213/91, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de concessão da pensão por morte à
requerente. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC."

De fato, o recebimento de pensão por morte desde 29/8/1984 (fl. 88)
descaracteriza o alegado exercício de atividade agrícola de subsistência, pois o labor
campesino se mostra apenas complementar à renda e não imprescindível ao seu sustento.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. A autora, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000398764v17 e do código CRC 9eeed0ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0032795-38.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Evento 52), alega, em síntese, que (i) a recorrente
ingressou com a presente demanda com o objetivo de obter o benefício de pensão por morte,
tendo em vista o falecimento de seu companheiro Sr. Antônio Nascimento, ocorrido em
20/03/2017, com o qual viveu em união estável aproximadamente 03 (três) anos ininterruptos,
(ii) houve a comprovação da união estável por mais de 2 anos, através de documentos como o
Carnê Clig Cartão, datado de 11/2016, 12/2016, 01 a 05/2017 em nome do Sr. Antonio
Nascimento e da Sra. Maria Edna do Ouro de Jesus, constando que residiam no mesmo
endereço e Declaração do Sr. Edison Carlos de Jesus Bomfim, proprietário da Clínica Médica
Planalto, declarando que a Autora adquiriu o plano de desconto na qualidade de titular, tendo
como dependente o Sr. Antonio Nascimento, desde 21/05/2016, (iii) as testemunhas
confirmaram, de forma uníssona e não contraditórias que a Recorrente conviveu com o Sr.
Antônio Nascimento de dois a três anos em união estável.

Contrarrazões de Evento 57.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso, a autora, em razão do falecimento de Antônio Nascimento, em
20/03/2017 (Evento 1, OUT15), requereu pensão por morte sob a alegação de que convivia
maritalmente com o segurado falecido e, para comprovar a alegada união estável, apresentou
os seguintes documentos na inicial:
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(i) Carnê Clig Cartão, referentes aos meses de 11/2016, 12/2016, 01 a 05/2017
em nome do Sr. Antonio Nascimento e da Sra. Maria Edna do Ouro de Jesus, cujo endereço
de ambos era Av. Rio Janeiro nº 70 B/B;

(ii) Foto de Cartão da Família emitido em maio de 2016 cujos dependentes eram
Maria Edna de Ouro de Jesus, Elielma do Ouro de Jesus e Alison Bruno Almeida de Jesus.

(iii) Declaração do Sr. Edison Carlos de Jesus Bomfim, proprietário da Clínica
Médica Planalto, declarando que a Autora adquiriu o plano de desconto na qualidade de
titular, tendo como dependente o Sr. Antonio Nascimento, desde 21/05/2016.

Como se observa, a parte autora não trouxe nenhum documento anterior a maio
de 2016 e se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada a sua convivência marital por mais
de anos. 

Além disso, e conforme ressaltado na sentença, foram realizadas justificação
administrativa e audiência, e os depoimentos colhidos naquelas oportunidade, apesar
de convincentes quanto à convivência do referido casal, também deixaram em dúvida quanto
ao tempo de duração do relacionamento.

Deste modo, , a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000403120v4 e do código CRC 8e11e340.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0012121-73.2016.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RAFAELA CRISTINA DE SA MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Evento 81, Reclno 2), alega, em síntese, que (i)
a Recorrente viveu em união estável com DANILO AZEREDO SELVATICI, por mais de 4
(quatro) anos, até a data do óbito, em 08/09/2014, (ii) pleiteou benefício previdenciário nº.
172.197.213-4, no dia 27/02/2015, contudo, o benefício foi indeferido sob o fundamento de
que os documentos apresentados não comprovaram a união estável da Recorrente com o
segurado, (iii) em decorrência da negativa administrativa, ajuizou ação previdenciária,
patrocinada pela Defensoria Pública da União (DPU), que apresentou nos autos informações
controversas sobre o período de união entre a Autora e o segurado e, além disso, ajuizou a
ação no foro da Serra, que no caso é incompetente, uma vez que a Autora possui domicílio
em Vila Velha, (iv) no decorrer do processo, o D. Juízo da 1ª Vara Federal da Serra verificou
haver indício de prova material a comprovar a união estável e determinou que o INSS
realizasse a justificação administrativa (evento 25), (v) realizada a justificação administrativa,
evento 52, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o segurado e a Recorrente
viveram em união estável de abril de 2009 até a data do óbito, conforme conclusão do
relatório, (vi) foi requerido audiência de instrução e julgamento, mas o juízo não se
manifestou quanto ao pedido e remeteu os autos para Vitória, reconhecendo sua
incompetência, (vii) houve cerceamento de defesa e nulidade do processo, (viii) nos autos, há
prova da união estável.

Contrarrazões de Evento 89.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
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No caso, a autora, em razão do falecimento de Danilo Azeredo Selvatici, em
08/09/2014, requereu pensão por morte sob a alegação de que convivia maritalmente com o
segurado falecido por cerca de 2 (dois) anos e, para comprovar a alegada união estável,
apresentou os seguintes documentos na inicial:

(i) Documentos pessoais do segurado falecido, como identidade, CTPS e
certificado de dispensa do exército;

(ii) Certidão de óbito constando o instituidor como solteiro;

(iii) Declaração de Obito nº 16015109-0 da secretária de saúde, na qual consta
como endereço do Sr. Danilo Azeredo Selvatici a Rua Araruta, 530, Feu
Alecrim, Vila Velha/ES;

(iv) Comprovantes de residência da requerente referente aos meses de maio,
junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014 e março, abril,
julho de 2015 (em sua maioria posteriores ao óbito) com endereço na Rua
Araruta, 530, Feu Alecrim, Vila Velha/ES CEP: 29118-240, mesmo endereço
constante na declaração de óbito acima;

(v) Comprovantes de residência do falecido Sr. Danilo Azeredo Selvatici
referente ao mês de dezembro de 2014 (posterior ao óbito) com endereço
também na Rua Araruta, 530, Feu Alecrim, Vila Velha/ES CEP: 29118-240;

(vi) Fotos do casal.

Diante do conjunto probatório, a sentença julgou improcedente o pedido da
parte autora, sob a seguinte fundamentação:

"Na presente ação, objetiva a parte autora a condenação do INSS a conceder
benefício previdenciário Pensão por Morte, na condição de companheira de
Danilo Azeredo Selvatici, falecido em 8.9.2014.

Para fundamentar a sua pretensão, afirma que viveu em união estável com o de
cujus por cerca de dois anos, até data de seu óbito, razão pela qual faz jus à
concessão do benefício quando do requerimento administrativo formulado em
27.2.2015, na qualidade de companheira.

Em sua defesa, o INSS aduz que a documentação apresentada não atende os
termos da lei para comprovar a relação de união estável entre a autora e o
segurado falecido, devendo, assim, ser mantido o indeferimento administrativo
do benefício.

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido como segue.
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O benefício pensão por morte está previsto nos artigos 74 a 79, da Lei 8.213/91,
sendo regulado pela lei vigente no momento do óbito e para sua concessão é
necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

a) ocorrência da morte;

b) demonstração da qualidade de segurado do instituidor do benefício e

c) condição de dependente de quem pleiteia o benefício.

Em relação aos dependentes dos segurados, o art. 16 da Lei 8.213/91, assim,
prescreve:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição
de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos; (...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e
a das demais deve ser comprovada.

O óbito e a qualidade de segurado estão comprovados nos autos. 

De acordo com informações da CTPS e CNIS, o falecido, na época do óbito,
mantinha vínculo empregatício formal; portanto, era segurado do regime geral
da previdência social na categoria de segurado empegado.

A controvérsia, pois, está diretamente atrelada à comprovação da união estável
entre a parte autora e o falecido no momento do óbito.

Para amparar a sua pretensão, a autora juntou certidão de óbito, contendo
informação de que o extinto, na data do falecimento, era solteiro, tinha 30 anos
de idade e residia à Rua Araruta, nº 530, Alecrim, Vila Velha/ES; certidão de
nascimento (da autora); seu RG; CTPS do falecido e comprovantes de endereço
em seu nome e no nome do extinto, datados a partir de maio de 2014, constando
o endereço semelhante de ambos (Rua Araruta, nº 530, Alecrim, Vila Velha/ES).

As testemunhas inquiridas na Justificação Administrativa (Evento 52) foram
uníssonas em afirmar que a autora e o segurado instituidor viveram juntos,
como se fossem casados, desde abril de 2009 até o momento do óbito. Disseram
que eles eram solteiros, não tinham filhos e residiam na casa dos pais do
falecido.

Apesar da prova testemunhal ser favorável às alegações da parte autora, reputo
que os demais elementos de provas são frágeis para comprovar a afetiva união
estável no momento do óbito, razão pela qual entendo ser desnecessária a
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produção de prova testemunhal em audiência de instrução, como requerido pela
parte autora no evento 62 (já que a prova oral produzida na serara administrativa
afirmou a existência de união estável até o óbito) 

Na ocasião do requerimento administrativo do benefício, a parte autora não
apresentou os comprovantes de endereços constantes no evento 1, apenas
quando da Justificação Administrativa.

Além da documentação frágil, há contradição quanto à duração do
relacionamento informada na petição inicial e pelas testemunhas. Enquanto as
testemunhas afirmaram existir união estável desde 2009 até o óbito, na petição
inicial, a autora informou que tal durou por cerca de dois anos, até o óbito em
2014.

A Constituição Federal, art. 226, § 3°, estabelece que a união estável entre
homem e mulher é reconhecida como entidade familiar. De outra parte, o
Código Civil acresce que a união estável está configurada na convivência
pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de
família, desde que não haja impedimentos estabelecidos pela lei civil para a
celebração do casamento.

É certo que a dependência econômica da companheira ou companheiro é
presumida, sendo que para a sua comprovação, a lei previdenciária não tem
exigido início de prova material.

Todavia, pelo conjunto de provas acostados aos autos, concluo que não restou
comprovada a existência de uma efetiva união estável entre a parte autora e o
falecido quando do óbito.

Por conseguinte, a autora não preenche os requisitos atinentes à qualidade de
dependente do “de cujus”, para fins previdenciários.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e extingo
o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de
Processo Civil."

Como se observa, a própria sentença afirma que as testemunhas inquiridas na
Justificação Administrativa (Evento 52) confirmam que a autora e o segurado instituidor
viveram juntos, como se fossem casados, desde abril de 2009 até o momento do óbito. Assim,
não há razão para a realização de audiência de instrução e julgamento e nem cerceamento de
defesa já que as testemunhas já confirmaram a alegada união estável do casal.

Acontece que, apesar da prova testemunhal ser favorável às alegações da parte
autora, os demais elementos de provas são frágeis para comprovar a afetiva união estável no
momento do óbito. Ressalva-se que a própria parte autora afirma informações divergentes e
junta documentos posteriores ao óbito do segurado.
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Deste modo, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. A autora, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000399640v9 e do código CRC 3e963829.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0000354-67.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JULIA DE MELO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Evento 71), a autora alega, em síntese, que (i) era
dependente economicamente de seu filho, o de cujus, visto que ele ajudava nas despesas da
casa de forma integral, (ii) exerce a atividade laborativa de faxineira, sendo seu salário
insuficiente para arcar com todas as despesas da casa e com os medicamentos dos quais faz
uso diário, (iii) o salário do falecido era aplicado em casa, pois ele não tinha filhos, (iv) em
justificação administrativa foi realizada a oitiva de três testemunhas, que foram unânimes ao
alegar que ela dependia economicamente de seu filho, e que este efetuava assistência
permanente, e não eventual, à sobrevivência dela, (v) a não realização de audiência inicial no
processo configura cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi verificada a
oportunidade para a produção de prova oral.

Contrarrazões de Evento 74.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

À luz do art. 16 da Lei 8.213/1991, o direito do benefício previdenciário aos
pais em virtude da morte do filho depende da comprovação efetiva da dependência
econômica daqueles em relação ao segurado falecido. Ou seja, a condição de dependência
econômica da mãe (ou pai) do segurado falecido, para fins de recebimento de pensão por
morte, não é presumida e deverá ser provada.
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No caso, a autora, em razão do falecimento de Tarcísio de Melo Teixeira, em
26/01/2016, requereu pensão por morte sob a alegação de que dependia economicamente do
filho, para comprovar a alegada dependência, apresentou os seguintes documentos na inicial:

(i) declaração de residência, emitida pela autora, datada em 09/11/2017,
indicando o endereço Rua Teófilo Otoni, nº 197, Nova Carapina I, Serra/ES.

(ii) comprovante de residência (conta de energia), em nome de Eliana Gomes
dos Santos, datada em agosto de 2017, demonstrando o endereço Rua Teófilo
Otoni, nº 197, Nova Carapina I, Serra/ES.

(iii) CTPS do segurado instituidor, com último vínculo registrado de 24/11/2014
a 07/01/2015.

(iv) certidão de óbito datada em 26/01/2016, indicando que o segurado faleceu
aos 22 anos, com residência na Rua Governador Valadares, nº 524, Nova
Carapina I, Serra/ES, e que ele não deixou bens a inventariar e nem
filhos/herdeiros.

(v) comprovante de residência (conta telefônica) em nome da autora, datado em
dezembro/2007, informando o endereço Rua Governador Valadares, nº 524,
Jardim Nova Carapina I, Nova Carapina, Serra/ES.

(vi) comprovantes de residência (correspondências da loja Leader e do cartão
Dacasa) em nome do segurado, indicando o endereço Rua Governador
Valadares, nº 524, Nova Carapina I, Serra/ES.

(vii) comprovante de residência, em nome do pai do segurado instituidor, datado
em fevereiro/2016, informando o endereço Rua Governador Valadares, nº
524, Nova Carapina I, Serra/ES

Foi proferida decisão (Evento 14) determinando a realização de  Justificação
Administrativa, com a inquirição das testemunhas, tendo como objetivo a prova da
dependência econômica da autora perante o filho Tarcísio de Melo Teixeira. Ocasião na qual
foram colhidos os seguintes relatos das testemunhas: 

(i) a primeira testemunha disse que conhece a família desde a infância do de
cujus, sendo que, após a separação da autora, ela passou a morar com dois filhos, Tarcísio e
Gustavo, ambos atualmente falecidos. Relatou que a autora trabalhava como faxineira e que o
segurado instituidor auxiliava nas tarefas domésticas, bem como pagava o aluguel e outras
despesas com seu salário, sendo a renda dele importante para a subsistência de sua mãe.

(ii) a segunda testemunha alegou ser vizinha da família desde que o segurado
instituidor era criança, disse que moravam juntos a autora e seus dois filhos, Tarcísio e
Gustavo. Informou que a autora adoeceu e parou de trabalhar como faxineira, sendo a renda
da casa proveniente do trabalho do de cujus, essencial para a manutenção de ambos. Disse
ainda que, mesmo com o auxílio de Tarcísio, eventualmente era necessária a ajuda de
terceiros e que, quando ele ficou doente, a autora cuidava dele. 
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(iii) a última testemunha disse que é vizinha da família desde 2003 e que eles
nunca mudaram de endereço, morando na casa a autora, Tarcísio e Gustavo, o segurado
instituidor trabalhava como empregado e era o responsável pelo sustento da casa, disse que a
autora fazia "bicos" para prover renda, e que atualmente vive "de favor". Indica que, apesar
de Tarcísio contribuir com a maior quantia para a manutenção da casa, a autora conseguiria se
manter sem ele.

Na via administrativa foi emitido comunicado de decisão pelo indeferimento do
pedido, mediante o qual a autora interpôs recurso (Evento 24) aduzindo que cuidava do
segurado instituidor e precisou parar de trabalhar para tanto e habitava um cômodo cedido na
casa do ex companheiro, pai do de cujus. Alega ser mãe de três filhos e que, após o óbito de
Tarcísio, se mudou para a casa de uma amiga.

A parte autora apenas acostou aos autos documentos comprovando que residia
juntamente com o filho (Evento 1), o que, por si só, não presume a alegada dependência
econômica. 

Nota-se que há divergências entre o depoimento das testemunhas e as
alegações da autora, e que os documentos juntados aos autos são frágeis e não indicam a
dependência econômica da autora em relação ao segurado instituidor. Ademais, de acordo
com os relatos das testemunhas, percebe-se que o regime familiar era de mútua contribuição,
não sendo incumbido ao de cujus todo o custo da manutenção da casa.

Ora, eventual auxílio financeiro prestado pelo filho não significa que a parte
autora dependesse economicamente dele, uma vez que é certo que o filho solteiro que mora
com sua família ajuda nas despesas da casa, que incluem a sua própria manutenção.

Desse modo, não faz jus a autora à concessão do benefício de pensão por morte.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos
autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000403528v30 e do código CRC a469054f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:14
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RECURSO CÍVEL Nº 0034555-28.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NAPOLIANA FIGUEIRA BASTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Evento 27), alega, em síntese, que (i) o benefício
havia sido indeferido por falta de qualidade de segurado do instituidor, (ii) posteriormente,
outros dependentes, em ação judicial obtiveram o benefício e a autora então formulou novo
requerimento administrativo, (iii) como havia um benefício concedido naquele momento (por
força de decisão judicial), a autora foi habilitada como dependente, (iv) a autora desta ação
não fez parte daquela ação, (v) não há coisa julgada em seu favor naquela ação, (vi) a
jurisprudência mais recente e acertada se formou no sentido de que a habilitação tardia impõe
ao dependente que passe a receber o benefício somente a partir do requerimento
administrativo, o que deve prevalecer para evitar o pagamento em duplicidade. Contrarrazões
de Evento 32.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

À luz do art. 16 da Lei 8.213/1991, o direito do benefício previdenciário aos
pais em virtude da morte do filho depende da comprovação efetiva da dependência
econômica daqueles em relação ao segurado falecido. Ou seja, a condição de dependência
econômica da mãe (ou pai) do segurado falecido, para fins de recebimento de pensão por
morte, não é presumida e deverá ser provada.

No caso, a autora, em razão do falecimento de seu pai JOSÉ BASTOS DE
SOUZA, em 19/03/2016, requereu pensão por morte sob a alegação de que era filha e
economicamente dependente dele.
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Em 04/04/2016, o benefício previdenciário Pensão por Morte, NB 173.589.483-
1 foi indeferido sob o argumento de que “o óbito ocorreu após a perda da qualidade de
segurado". 

Posteriormente, requereu novamente o benefício em 07/12/2016, NB
177.847.499-0 e desta vez o benefício foi concedido, após outros dependentes terem se
habilitado previamente para o recebimento da Pensão por Morte. Os efeitos financeiros da
concessão a contar somente desta DER, em 07/12/2016.

Deste modo, a controvérsia dos autos gira em torno do termo inicial e do
momento em que a pensão por morte instituída pelo pai é devida. De acordo a parte autora,
ela é devida desde o óbito ocorrido em 19/03/2016, e não apenas desde o requerimento
formalizado em 06/12/2016.

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"NAPOLIANA FIGUEIRA BASTOS pede a condenação do INSS na obrigação
de pagar-lhe prestações de PENSÃO POR MORTE devidas, como alega, desde
19/03/2016 (data do óbito do pai, José Bastos de Souza) até 06/12/2016 (dia
anterior à DIB fixada pelo INSS ao conceder-lhe o benefício, mediante novo
requerimento, sob NB 177.847.499-0, depois de ter-lhe negado o deferimento
do que fora requerido em 04/04/2016, sob NB 173.589.483-1). 

Ao discorrer sobre a causa de pedir, a requerente sustenta isto: 

[...] 

A menor Requerente é filha do instituidor falecido JOSÉ BASTOS DE SOUZA,
falecido em 19/03/2016, conforme certidão de óbito em anexo. 

O instituidor foi segurado da previdência social, inscrito no NIT 1.247.902.292-
9. 

Em devido processo administrativo, a menor Requerente, por sua genitora, na
condição de dependente do instituidor requereu em 04/04/2016 o benefício
previdenciário Pensão por Morte, NB 173.589.483-1. 

Ocorre que na época o seu pedido foi indeferido sob o argumento de que “o
óbito ocorreu após a perda da qualidade de segurado.” 

Posteriormente, requereu novamente o benefício em 07/12/2016, NB
177.847.499-0 e desta vez o benefício foi concedido, após outros dependentes
terem se habilitado previamente para o recebimento da Pensão por Morte. 

Chegou a apresentar pedido de Revisão de Benefício visando retroagir os efeitos
financeiros desde data do Início do Pagamento, no entanto foi indeferido sob o
seguinte argumento:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 242



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 175/401

0034555-28.2017.4.02.5053 500000390250 .V6 JES10769© JES10769

“[...] os efeitos financeiros advindo da inclusão de dependente posterior a
concessão da pensão por morte do instituidor, ocorrerá a partir da Data de
entrada do requerimento – DER, qualquer que seja o dependente, conforme
segue:”

No entanto, ficou mantida a decisão que concedeu os efeitos financeiros a
contar somente da DER. 

[...] 

Já o INSS, ao contestar, argumenta isto (fls. 39/48):

[...] A autora requereu o benefício de pensão por morte em 04/04/2016. Na
época do requerimento, o INSS entendeu que o pai da autora havia perdido a
qualidade de segurado. 

Conforme comprova o documento de fl. 23, o pai da autora havia recebido
benefício de auxílio-doença até 31/07/2011, mantendo a qualidade de segurado
até 15/09/2012. 

Após o indeferimento do benefício requerido pela autora, foi concedido,
judicialmente, auxílio-reclusão à companheira do falecido, uma vez que restou
comprovado vínculo empregatício até 07/2013 e a prisão ocorrida em 01/2014. 

O benefício foi concedido por sentença e intimado o INSS para cumprimento
em 22/04/2016. 

Somente com o deslinde do processo nº 0001209-91.2014.4.02.5053 é que o pai
da autora passou a ter a qualidade de segurado. 

A autora requereu novamente o benefício em 07/12/2016, após o término do
processo nº 0001209-91.2014.4.02.5053, ou seja, após reconhecida a qualidade
de segurado do falecido judicialmente. 

Na ocasião, já havia benefício deferido a outros dependentes com pagamento
integral desde o óbito (cf. documentos anexos). 

A habilitação da autora, no entanto, somente ocorreu em 07/12/2016 (DER -
data de entrada do requerimento), tendo sido paga a totalidade das parcelas
desde então. 

Neste particular, necessário esclarecer um ponto específico: acaso não existisse
pensão do mesmo instituidor com dependentes previamente habilitados, a
autora, menor impúbere à época da habilitação, receberia a totalidade do
montante desde o óbito do genitor. O que impediu tal pagamento foi,
justamente, a existência de dependentes previamente habilitados, conforme
demonstram os documentos anexos. Novamente, a pretensão do autor esbarra
no art. 76 da Lei 8.213/91.
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Inicialmente, importa ressaltar que a inexistência de fluxo do prazo
prescricional contra o absolutamente incapaz é argumento irrelevante para o
caso, uma vez que o fundamento do não pagamento das parcelas objeto da lide
ao autor é outro, como visto, o art. 76 da Lei n. 8.213/91. 

Tal dispositivo visa resguardar os interesses da autarquia, evitando pagamentos
em duplicidade, mas também os interesses dos demais dependentes, vez que
garante a concessão do benefício ainda que possíveis outros concorrentes
possam, posteriormente, pleiteá-lo.

E não se alegue que tal norma não se aplica ao dependente menor, pois o
legislador não fez qualquer ressalva ou distinção neste sentido, nem diz que não
será aplicada em caso de dependente menor posteriormente habilitado. E, como
cediço, quando o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir.

Ademais, a aplicação da norma à hipótese concreta não exige a demonstração da
inércia do dependente habilitado posteriormente. Ora, fosse essa a interpretação
correta da regra, esta praticamente não teria aplicabilidade, pois certamente
existem várias forma de provar justo impedimento para o pedido de benefício
previdenciário. 

Repita-se: as parcelas não foram pagas, desde o óbito, integralmente ao autor,
apenas por conta da existência de outra dependentes habilitados no mesmo
período, com fundamento, repita-se, no art. 76 da LBPS. 

Não existisse dependentes habilitados, que também eram menores, frise-se,
considerando a menoridade e a inexistência de fluxo de prazo prescricional,
seriam pagas todas as parcelas vencidas desde o óbito. 

O óbice é apenas o art. 76 da Lei 8.213/91, que é muito claro em sua disposição
e é aplicável à hipótese de fato INDEPENDENTEMENTE do motivo que tenha
dado causa à habilitação tardia (inércia, desconhecimento, inexistência de
paternidade formal, etc.) e INDENPENDENTEMENTE de quem seja tal
habilitação (menor, maior, companheira, esposa, etc.). 

[...] 

Feita essa breve síntese, deixo de relatar outros pormenores, como autoriza o
art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie por força do art. 1º da Lei n.
10.259/2001.

II. Fundamentação 

A controvérsia instaurada nestes autos diz respeito, unicamente, ao direito – que
a autora alega possuir – à percepção de pensão por morte instituída pelo pai,
desde o óbito ocorrido em 19/03/2016, e não apenas desde o requerimento
formalizado em 06/12/2016 – como o INSS entende ser correto.
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O INSS sustenta que a autora não tem razão, visto que o art. 76 da Lei n.
8.213/91, sem ressalvar o menor, incapaz civilmente, estabelece expressamente
que “a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de
habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação
posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá
efeito a contar da data da inscrição ou habilitação”. 

Pois bem. 

A autora requereu a pensão por morte ao INSS em duas oportunidades:
04/04/2016, sob NB 173.589.483-1, obtendo negativa do pedido, sob o motivo
de que o pai perdera a qualidade de segurado em 17/09/2012, sem se refiliar à
Previdência Social até o óbito ocorrido em 19/03/2016 (fl. 102); em 06/12/2016,
sob NB 177.847.499-0, quando finalmente o pedido foi deferido, com fixação
da DIB na DER, tendo a autarquia previdenciária reconhecido, desta feita, que
“o requisito de qualidade de segurado está suprido em virtude do segurado estar
em gozo do benefício 173.968.343-6” (fl. 140). 

Vê-se logo que, ao negar o requerimento formalizado sob NB 173.589.483-1
(DER em 04/04/2016), o INSS errou, por não considerar circunstância fática
que levou o de cujus a manter a qualidade de segurado até o óbito. 

Equivoca-se o INSS ao sustentar, em contestação, que “somente com o deslinde
do processo nº 0001209-91.2014.4.02.5053 é que o pai da autora passou a ter a
qualidade de segurado”.

Ora, a sentença prolatada nesse feito anterior teve o condão de simplesmente
declarar – e não constituir – a relação jurídica concernente ao vínculo existente
entre o de cujus e a Previdência Social, em 31/01/2014, quando aquele foi
recolhido à prisão, na qual foi mantido até 28/05/2015 (fls. 15 e 86 dos autos da
ação 0001209-91.2014.4.02.5053). 

Ademais, a sentença prolatada nos autos da ação n. 0001209-
91.2014.4.02.5053, não impugnada, transitou em julgado em 23/10/2015,
restando evidente, assim, que o INSS, em 04/04/2016, quando a autora desta
ação dirigiu-lhe o primeiro requerimento de pensão por morte (NB
173.589.483-1), já tinha ciência de que, judicialmente, já fora reconhecida a
condição de segurado do de cujus, na época da prisão ocorrida em 31/01/2014. 

Cumpriria ao INSS, então, diligenciar no sentido de averiguar a duração da
prisão para, assim, apurar a condição de segurado ao tempo do óbito, o que não
fez. 

Em outros dizeres, tivesse o INSS observado – com base no que fora discutido e
decidido definitivamente na ação n. 0001209-91.2014.4.02.5053 – que, ao
falecer, o segurado encontrava-se ainda dentro do período de graça previsto no
inciso IV do art. 15 da Lei de Benefícios, certamente teria concedido à autora a
pensão por morte já no primeiro requerimento, formalizado em 04/04/2016. 
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Nessa ordem de idéias, não faz sentido a invocação, pelo INSS, da regra do art.
76 da Lei n. 8.213/91, uma vez que despachou a concessão de benefício ao
outro dependente (Alfilete da Silva Loyola) em 27/06/2016, depois ter negado,
em 04/04/2016, o benefício requerido pela autora desta ação – e a ela devido,
conforme as razões precedentes. 

Assim, o INSS só não concedeu o benefício requerido em 04/04/2016, sob NB
173.589.483-1, porque errou (considerou inexistente qualidade de segurado que,
ao contrário, era existente ao tempo do óbito), de maneira que a superveniente
habilitação de outro dependente – ocorrida em 27/06/2016 – não pode
prejudicar o direito da autora desta ação de perceber a pensão por morte desde
aquele primeiro requerimento. 

Bem por isso, a requerente faz jus às prestações de pensão por morte vencidas
desde o óbito ocorrido em 19/03/2016, já que requereu o benefício dentro do
prazo previsto, à época, no inciso I do art. 74 da Lei n. 8.213/91. 

III. Dispositivo 

Do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo
o processo com resolução de mérito, ACOLHO O PEDIDO, condenado o INSS
a pagar à autora desta ação as prestações relativas à pensão por morte devidas
desde 19/03/2016 (data do óbito) até 06/12/2016 (dia anterior àquele em que o
benefício, mediante novo requerimento, passou a ser pago regularmente, sob
NB 177.847.499-0)."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. a parte
autora. Sem custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000390250v6 e do código CRC 754c2a00.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0009755-77.2017.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOCIMAR LOPES (AUTOR)

RECORRIDO: ADONIRA LOPES (AUTOR)
RECORRIDO: JOSE LOPES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte, determinando a implantação do benefício
em favor da parte autora desde 15/06/2016 (data do óbito). Em suas razões recursais (Evento
50), alega, em síntese, que (i) não restou comprovada a existência de invalidez, (ii) a sentença
concluiu pela existência de incapacidade anterior à data do óbito com base em laudo pericial
produzido na Justiça Estadual, (iii) não há como acolher o referido laudo pericial e sobrepô-lo
à perícia realizada administrativamente, sendo necessária a realização de perícia médica no
presente processo e (iv) não existe razão para que a DIB retroaja à data do óbito. Sem
contrarrazões.

VOTO

No caso dos autos, a invalidez dos autores ficou demonstrada na ação de
interdição e em momento anterior ao óbito do seu genitor e os tornou novamente dependentes
economicamente em relação ao instituidor.

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"No caso dos autos, alegam os requerentes serem portadores de incapacidade
que os impedem de realizar atividades laborativas, razão pela qual passou a
viver sob a dependência econômica do seu genitor. 

Foi realizada perícia médica judicial nos autos da ação de interdição. O perito,
especialista em psiquiatria, constatou que os dois autores são portadores de
retardo mental leve. Aduziu que a incapacidade é total para todos os atos da
vida civil, não sendo passível de reversão. As perícias dos autores foram
realizadas em 13/09/2014 (fls. 213/227).

Está comprovado que a invalidez consolidou-se antes do óbito do Sr. Leonildo.
Em relação à mãe dos autores verifico que seu óbito ocorreu em 09/07/1995 (fl.
113). Não há provas de que os autores já estavam incapacitados nesta data.
Assim, analiso o requerimento somente em relação à pensão por morte deixada
pelo pai Leonildo.
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Dessa forma, resta analisar o requisito “dependência econômica”. Neste ponto,
em se tratando de dependência econômica presumida, caberia ao INSS afastála,
o que não ocorreu no caso em tela. Verifico que os autores não possuem nenhum
vínculo empregatício registrado no sistema CNIS (fls. 52/53). Na contestação, o
INSS não controverteu este requisito (fls. 48/51). 

Portanto, considerando que a doença incapacitante que acomete os autores foi
diagnosticada ainda em momento anterior ao óbito, bem como a existência de
provas que corroboram a dependência econômica em relação ao instituidor, o
pedido do autor deve ser julgado procedente. Acolho o parecer emitido pelo
Ministério Público que opinou pela procedência do pedido (fls. 326/330). 

Vale ressaltar que, apesar da regra geral que determina a fixação da DIB desde a
data do requerimento administrativo quando o benefício é pleiteado após 90 dias
do óbito do segurado (art. 74, I da lei 8.213/91), no caso em tela, entende-se que
a DIB deverá retroagir à data da prisão, aplicando-se por analogia a regra de que
a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes. Esse é o
entendimento perfilhado atualmente pela Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais.

Dispositivo 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, EXTINGUINDO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do
NCPC, e condeno o Réu a: a) CONCEDER aos autores JOSÉ LOPES e
JOCIMAR LOPES, inscritos no CPF n° 133.271.567-27 e 133.626.187-12, o
benefício previdenciário de pensão por morte NB 21/180.485.185-7, com DIB
na data do óbito (15/06/2016); RMI a calcular pela Ré."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e considerou
possível a utilização de prova pericial emprestada, produzida na ação que interditou os
autores.

Ora, a prova pericial realizada na ação de interdição mostrou-se suficiente para
demonstrar o efetivo estado de invalidez do requerente, tendo sido constatada a moléstia
congênita e irreversível, de caráter permanente, de forma que não é necessária a realização de
nova prova pericial. 

Assim, diante do conjunto probatório, a sentença julgou procedente a pretensão
inicial determinando a concessão de pensão por morte em favor de filhos maiores inválidos e
a Turma Nacional de Uniformização (TNU) já firmou entendimento no mesmo sentido da
decisão recorrida, conforme fundamentos a seguir transcritos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL - PREVIDENCIÁRIO -
PENSÃO POR MORTE - FILHOMAIOR INVÁLIDO - DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ACÓRDÃO RECORRIDO NO
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MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NACIONAL -
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 E SÚMULA 42 - PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte ora
requerente, pretendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que, reformando a
sentença, julgou improcedente o pedido de pensão por morte à parte autora,
alegando que não foram preenchidos os requisitos legais. Sustenta a parte
requerente que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência da TNU no
sentido de que a dependência econômica de filho maior e inválido é presumida e
não admite prova em contrário (§ 4º, do art. 16, I, da Lei nº 8.213/91). Ao julgar
improcedente o pedido, a Turma recursal de origem fundamentou que, apesar de
a parte autora ser considerada pessoa inválida, "fato é que essa situação restou
verificada somente após a sua maioridade. Dessa forma, considerando ainda que
a incapacidade ocorreu antes da data do óbito do instituidor, a relação de
dependência é admitida, todavia, deve restar comprovada nos autos, visto se
tratar de questão objeto de presunção relativa". Relatei. Passo a proferir o
VOTO. Ao contrário do que sustentou o requerente, esta Corte Nacional já
pacificou o entendimento no sentido da relativização da presunção de
dependência econômica do filho que se tornou inválido após a
maioridade (...)

(TNU, PEDILEF 5000048-36.2012.4.04.7102, DOU 3/7/2015)

No mesmo sentido, decidiu o STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1.250.619/RS,
relator Ministro Ministro Humberto Martins, DJ 17/12/2012).

Por fim, quanto ao termo inicial do benefício, vale ressaltar que, no presente
caso, o termo inicial deve ser fixado em 15/06/2016 (data do óbito), uma vez que, de acordo
com o termo de interdição juntado no Evento 1, OUT7, os autores são absolutamente
incapazes de exercer os atos da vida civil, na forma do art. 3º, inciso II do Código Civil.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000390557v8 e do código CRC 9ef668f4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5000359-32.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GABRIEL GUILHERME CAMPANHIN MARTINS (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC))
(AUTOR)

RECORRIDO: ELISANGELA CAMPANHIN (PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Evento 37), alega, em síntese, que (i) perda da
qualidade de segurado na data do óbito, (ii) ao tempo do requerimento a ultima contribuição
do instituidor no CNIS havia sido no período de 05/2014 a 06/2014, de modo que a qualidade
de segurado, considerando o período de graça de 12 meses, manteve-se até 15/08/2015, (iii) o
vínculo empregatício mantido com Mercantil de Charque Tricolor LTDA, no período de
03/01/2015, foi registrado extemporaneamente no CNIS e, mediante consulta no Sistema
GFIP relacionado aos empregados da referida empresa, não se constatou a inclusão do nome
do falecido e (iv) não houve comprovação de desemprego involuntário. Contrarrazões de
Evento 43.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

À luz do art. 16 da Lei 8.213/1991, o direito do benefício previdenciário aos
pais em virtude da morte do filho depende da comprovação efetiva da dependência
econômica daqueles em relação ao segurado falecido. Ou seja, a condição de dependência
econômica da mãe (ou pai) do segurado falecido, para fins de recebimento de pensão por
morte, não é presumida e deverá ser provada.

No caso, o autor, em razão do falecimento de seu pai - João Luiz Martins Filho,
em 04/08/2016, requereu pensão por morte sob a alegação de que seu pai possuía qualidade
de segurado, no momento do óbito, uma vez que, o RAIS e o CNIS anexos à petição inicial
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comprovam que o extinto segurado manteve o vínculo até 12/2015 na empresa Mercantil de
Charque Tricolor LTDA, na função repositor de mercadorias.

E diante do conjunto probatório produzido nos autos, a sentença julgou
procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus ao benefício pleiteado, sob a
seguinte fundamentação:

"Fazendo-se uma análise conjunta dos dispositivos, conclui-se que a pensão é
devida sempre que houver: a) falecimento; b) que o falecido seja segurado da
previdência social; c) que exista um dependente vivo à época do seu
falecimento.

Como se vê dos documentos que instruem a petição inicial, a parte autora é
dependente do falecido, sendo que o indeferimento ocorreu por ausência da
qualidade de segurado.

No CNIS do falecido consta o último vínculo com MERCANTIL CHARQUE
TRICOLOR LTDA. com data de início em 03/01/2015 e o penúltimo vínculo
com CEREAIS ALTOÉ LTDA com início em 01/11/2014.

Em audiência houve a confirmação da existência do último vínculo até 6 meses
antes do óbito, o que permite reconhecê-lo.

De todo modo, ainda que fosse reconhecido o desemprego involuntário do
falecido, haveria qualidade de segurado no momento do óbito, uma vez que o
último vínculo reconhecido pelo INSS terminou em 06/2014, sendo que o óbito
ocorreu em 04/08/2016.

Por fim, a DIB do benefício deve ser fixada quando do óbito, uma vez que o
autor é absolutamente incapaz. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do
STJ:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE.
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDITADO. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: DATA DO ÓBITO
DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO: EFEITOS DECLARATÓRIOS. RECURSO
ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à
curatela, tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do
Segurado, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias,
uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais.
2. É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão do prazo de
prescrição para tais indivíduos ocorre no momento em que se manifesta a sua
incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico,
meramente declaratória.
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3. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
(REsp 1429309/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação –
e pagamento dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício pensão por morte
à autora – instituidor JOÃO LUIZ MARTINS FILHO –, com DIB
em 04/08/2016 (data do óbito), e DIP na presente data, resolvendo com isso, o
mérito da demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil."

De fato, o extrato do CNIS carreado aos autos (Evento 1, CNIS12) revela que a
informação referente ao vínculo empregatício estabelecido com início em 03/01/2015, junto a
Mercantil de Charque Tricolor LTDA., foi inserida de forma extemporânea. Entretanto, outros
elementos probatórios como o RAIS (Relação Anual de Informações Sociais juntada no
Evento 1, OUT14) e os depoimentos prestados em audiência comprovam vínculo do segurado
com a empresa Mercantil Charque Tricolor Ltda, iniciado em 03/01/2015, e trabalho até 6
meses antes do óbito.

Assim, como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e
todos os documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995). 

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000385042v6 e do código CRC 39e2c8bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
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RECURSO CÍVEL Nº 0004370-79.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAQUIM CONCEICAO DE MOURA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte desde 15/11/2017 (data do óbito).

Em suas razões recursais (Evento 67), a autarquia alega, em síntese, que (i) a
união estável do autor com a falecida por mais de 2 anos antes do óbito alegada na inicial não
restou devidamente comprovada nos autos, (ii) as notas fiscais de compras apresentadas pelo
próprio autor revelam que ambos residiam em endereços diversos: ela na Rua Boa esperança
e ele na Rua Padre Leandro Del Homo e na Rua Rio de Janeiro, (iii) os depoimentos das
testemunhas apresentaram diversas divergências que os tornam inválidos como
prova. Contrarrazões de Evento 71.

VOTO

Segundo o art. 16 da Lei 8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido (inciso I). O 3º desse dispositivo legal dispõe que se considera companheira ou
companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. O caput do art. 1.723 do
Código Civil (Lei 10.406/2002) dispõe que É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

À luz do art. 16 da Lei 8.213/1991, o direito do benefício previdenciário aos
pais em virtude da morte do filho depende da comprovação efetiva da dependência
econômica daqueles em relação ao segurado falecido. Ou seja, a condição de dependência
econômica da mãe (ou pai) do segurado falecido, para fins de recebimento de pensão por
morte, não é presumida e deverá ser provada.

No caso, o autor, em razão do falecimento de Maura Ferreira de Souza, em
15/11/2017, requereu pensão por morte sob a alegação de que convivia maritalmente com o
segurado falecido e, para comprovar a alegada união estável, apresentou os seguintes
documentos na inicial:

(i) Certidão de óbito da segurada, em que consta  o autor como declarante do
óbito;
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(ii) Documento de Identidade da segurada;

(iii) Comprovante de residência da segurada referente ao mês 15/01/2018 (após
a data do óbito), cujo endereço é Quadra Rio de Janeiro s/n, BL 25, ap 104 - São
Francisco - Cariacica/ES - CEP: 29.140-000;

(iv) Carta de Concessão do benefício da segurada concedido em 17/02/2014;

(v) Certidão de nascimento e CTPS da segurada;

(vi) Prontuário médico da segurada cujo endereço é Quadra Rio de Janeiro s/n,
BL 25, ap 104 - São Francisco - Cariacica/ES - CEP: 29.140-000;

(vii) Fotos do casal que parecem ser de diferentes épocas, em razão das
características físicas dos autor e da segurada;

(viii) Declaração do Hospital Antônio Bezerra de Faria de que o autor esteve
acompanhando a segurada quando a mesma esteve internada naquele hospital
em 21/10/2017 a 27/10/2017 e 10/11/2017 a 15/11/2017, quando veio à óbito;

(ix) Fatura da Cesan em nome do autor referente aos meses de janeiro de 2014,
novembro de 2015, agosto de 2016 e abril, julho, outubro e novembro de 2017
cujo endereço é Quadra Rio de Janeiro s/n, BL 25, ap 104 - São Francisco -
Cariacica/ES - CEP: 29.140-000;

Em justificação administrativa, realizada em 11/09/2018, foram colhidos os
seguintes depoimentos das testemunhas:

Testemunha - Lucimar de Oliveira

que a testemunha mora na Quadra Rio de Janeiro s/n, BL 25, ap 104 - São
Francisco - Cariacica/ES; que testemunha conhece a Sra. Maura há mais de 30
anos; que a segurada é madrinha do seu filho mais velho, mas não é parente dela
nem do autor; conheceu a Sra. Maura porque os pais dela eram vizinhos dos
seus pais em Soretama; elas vieram pra Vitória trabalhar como doméstica; mora
nesse endereço há 15 anos e a Sra. Maura foi vizinha da testemunha há mais de
10 anos; antes a Sra. Maura morava numa casa do Joaquim em outro lugar; não
tiveram filhos em comum; sabe data de aniversário da segurada, nome dos pais;
a segurada parou de trabalhar porque teve problemas de saúde; Sr. Joaquim
trabalhava; não sabe idade dos filhos do Sr. Joaquim; a Sra. Maura morou no
mesmo prédio que a testemunha uns 10 anos; a Sra. Maura e Sr. Joaquim eram
vistos como casal; a testemunha e a Sra. Maura moraram juntas antes dela
conhecer o Sr. Joaquim e os dois viveram uns 20 anos juntos.

Testemunha - Sra. Sonia Maria de Souza Arcanjo
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que a testemunha não é parente do autor nem da Sra. Maura; é vizinha do autor
e da segurada no endereço Quadra Rio de Janeiro s/n, BL 25, ap 104 - São
Francisco - Cariacica/ES; quando a testemunha mudou pra lá há muitos anos e
eles já moravam lá; a Sra. Maura nunca mudou de endereço; quem sempre
morou com a segurada era o autor; teve uma época em que morou um filho com
eles; o autor e a segurada não tiveram filhos em comum; o autor tem filhos em
outro relacionamento; a segurada não tinha outros filhos; a testemunha não
esteve presente no velório porque foi em Linhares; não sabe dizer data de
aniversário nem informações pessoais da segurada porque apenas era vizinha;
pode afirmar que os dois eram vistos como casal por toda a vizinhança; os dois
andavam sempre juntos; a testemunha mora nesse endereço há 22 anos; a Sra.
Maura e o Sr. Joaquim moraram mais de 20 anos juntos.

Como se vê, ficou comprovado nos autos a existência da união estável por mais
de 20 anos. Além disso, ressalva-se o entendimento pessoal quanto à necessidade de início de
prova material, diante do seguinte entendimento superior: "É firme o posicionamento do STJ
no sentido de que é possível o reconhecimento de união estável com base em prova
exclusivamente testemunhal, ressaltando aquela Corte que a prova testemunhal é sempre
admissível, se a legislação não dispuser em sentido contrário, e que a Lei nº 8.213/91
somente exige prova documental quando se tratar de comprovação do tempo de serviço"
(STJ, Primeira Turma, AC 00024683820174059999, Relator(a): Des. Fed. Élio Wanderley de
Siqueira Filho, DJ 24/01/2018).

Sobre a matéria a TNU editou a Súmula 63: "A comprovação de união estável
para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material".

Considerando que o INSS não se desincumbiu do ônus de apresentar alguma
prova que pudesse infirmar o reconhecimento de união estável do autor à época do
falecimento do de cujus, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000394644v10 e do código CRC dafb99a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:14
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RECURSO CÍVEL Nº 0000490-95.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALDELICE RESENDE DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora, assistida pela
DPU, em face da sentença que extinguiu o feito sem a resolução de mérito, nos termos do art.
485, I, do CPC. 

Em suas razões recursais (Evento 14), alega, em síntese,  que (i) a sentença
entendeu que, nos JEFs, a expedição de RPV somente se revela possível após o trânsito em
julgado ou esgotados todos os recursos, sendo que, até mesmo em relação à parte não
controvertida pelo INSS, que, in casu, corresponde ao próprio mérito da demanda que lhe
interesse diretamente, não haveria possibilidade de se aplicar o instituto do cumprimento
parcial da sentença, (ii) mesmo se o INSS reconhecer um pedido principal, ou não mais
recorrer contra a procedência dele, o cidadão, não obstante ter demonstrado ter sido uma
vítima de um equívoco administrativo que ceifou seu meio de subsistência familiar, ainda terá
de esperar uma eternidade para finalmente “palpar” aquilo que ninguém mais controverte,
caso a autarquia simplesmente resolva, por exemplo, interpor um RE para pleitear a aplicação
de um determinado índice de correção monetária que entende mais correto e o STF demore
mais 10 anos para apreciar tal questão, (iii) não permitir a aplicação do novel instituto do
cumprimento parcial da sentença justo no JEF é uma medida incorreta, pois o JEF é um órgão
judicial norteado por princípios que zelam pela agilidade, celeridade, informalidade,
simplicidade e, sobretudo, pela razoável duração do processo, (iv) se o problema é de ordem
prática ou reside no fato de o sistema e-proc não permitir que tal cumprimento parcial seja
iniciado pelo juízo de origem enquanto os autos se encontrarem em outro órgão judicial,
então alguma solução com o setor de informática do PJ deve ser encontrada, (v) não se pode
impedir desde já a produção dos efeitos de uma parte do decisum que nem sequer fora
controvertida pelo INSS e que se revela crucial para a subsistência alheia, ainda mais pelo
fato de ter acessado justamente o órgão da justiça que acreditava ser o mais célere, (vi) a
aplicação dos dispositivos previstos no CPC no caso em exame, além de se tratar de medida
muito sintonizada com o princípio constitucional da razoável duração do processo, também
encontra fundamento de validade nos próprios princípios norteadores dos juizados, (vii) não
há a incompatibilidade mencionada na sentença, não há vedação expressa alguma ao
cumprimento parcial da sentença/acórdão na parte não mais controvertida e ainda necessária
para resguardar a subsistência alheia, e (viii) para  fins de prequestionamento (RE), deve
haver manifestação expressa deste TR a respeito do descumprimento ou não dos princípios
constitucionais da razoável duração do processo e da isonomia, já que o instituto do
cumprimento parcial da sentença vem sendo plenamente aplicado em prol de outras pessoas
em situações similares e com processos nos demais órgãos do poder judiciário

Contrarrazões (Evento 17).
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VOTO

A autora ajuizou esta ação objetivando a execução definitiva das parcelas de
pensão por morte a que faz jus, devidas desde 23/3/2015, nos termos da decisão proferida na
ação de n. 0018448-49.2016.4.02.5050, que tramitou no 1º Juizado Especial Federal de
Vitória/ES. Argumenta que, embora tenha interposto recurso extraordinário, a fim de obter a
condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPU, possui
direito ao recebimento dos valores retroativos do benefício, o que é incontroverso.

A sentença extinguiu a ação sem a resolução de mérito  sob a seguinte
fundamentação:

(...) No entanto, de acordo com o art. 17 da Lei nº 10.259/2001, o cumprimento de obrigação
de pagar quantia certa somente se dará após o trânsito em julgado da decisão, no retorno
dos autos ao Juizado de origem. Nesse sentido, a Lei nº 10.259/2001 veda expressamente a
possibilidade de execução provisória de obrigações de pagar antes do trânsito em julgado.

É o que dispõe o art. 17 da Lei nº 10.259/2001:

Art. 17.  Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da
decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da
requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da
Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

Ademais, a execução de sentença no rito sumaríssimo se dá nos mesmos autos da ação de
conhecimento, após o trânsito em julgado da decisão, sendo vedado o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução (§3º do artigo citado).

Desde logo, a primeira conclusão a que se chega é a de que a execução da obrigação de
pagar quantia certa nos Juizados Especiais Federais exige o trânsito em julgado, estando,
assim, afastada, por consequência lógica, a execução provisória. Deve, ainda, ser processada
nos próprios autos da ação de conhecimento.

Convém esclarecer que, a despeito de o art. 52 da Lei nº 9.099/1995 admitir a aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil à execução da sentença proferida no Juizado
Especial, resta inequívoco que os dispositivos antes citados afastam a possibilidade de
aplicação subsidiária do CPC no âmbito dos JEF's – ao menos, no que afeta à possibilidade
de execução provisória –, visto que não satisfeita a condição de compatibilidade prevista no
art. 1º da Lei nº 10.259, in verbis: 

Art. 1°. São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos quais
se aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de
1995. (Grifei)

Por fim, consigne-se que não se sustenta a distinção entre execução definitiva e execução de
parcela incontroversa do julgado, visto que, no sistema processual brasileiro, antes de
esgotados todos os prazos ou meios recursais, a decisão não transita em julgado. Com
efeito, não há possibilidade de trânsito em julgado parcial. Neste sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
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3. É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos
distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em
um mesmo feito. (STJ, Corte Especial, REsp 736.650, j. 20.8.2014)

 Assim, não transitada em julgado a ação originária, a petição inicial deve ser indeferida.

Dispositivo:

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) 

Como se observa, a sentença bem analisou a questão, não havendo como
prosperar a pretensão da autora, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
 Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000342050v7 e do código CRC 7155580f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000361-02.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIANA FRANCISCA DA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença (Evento
38) que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a autarquia a conceder o benefício
previdenciário de pensão por morte. Ainda, determinou que "a correção monetária deverá ser
calculada com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), em razão do
resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do
art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09", bem como foi cominada multa
diária de R$ 500,00 em caso de atraso na efetivação da tutela provisória de urgência deferida.

Em suas razões recursais (Evento 56), o INSS alega, em síntese, (i) que o
Excelentíssimo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº
870.947/SE (tema 810), Luiz Fux, proferiu decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo
aos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que havia reconhecido a
inconstitucionalidade do artigo 1-F, da Lei nº 9.494/97, no que tange à correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública; (ii) que em face dessa suspensão, permanece válida
e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; e (iii) a
ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
Autarquia Previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente.

Contrarrazões da parte autora (Evento 61).

VOTO

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.
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O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração  pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do
Poder Judiciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por 18 estados da
federação, além do Distrito Federal, e, em tais recursos, eles pugnaram pela modulação dos
efeitos de decisão do Plenário que declarou a inconstitucionalidade do índice previsto no art.
1º, “f”, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Ocorre que o Plenário do STF, considerando que não é possível a modulação
dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, em 3/10/2019, por maioria, decidiu aplicar o
IPCA-E (e não mais a TR) em correção monetária desde 2009 (quando foi a editada a Lei
11.960/2009), ao rejeitar todos os embargos declaratórios opostos em face da decisão
proferida no RE n. 870.947. 

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
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parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no
valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por
dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000404755v5 e do código CRC 88fe7c8c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5003297-37.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARYZENILDA MARIA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese, que (i) a controvérsia
recursal cinge-se no fato do Il. Magistrado a quo não ter considerado suficiente a
demonstração através dos documentos contidos ao evento nº 01, arquivo PROCADM5,
páginas 10/13 e 20, para fins de comprovação da dependência da recorrente para com o
segurado instituidor, seu ex-cônjuge, (ii) a recorrente comprovou administrativamente a
existência do dever do de cujus para com ela em relação a pensão de alimentos por separação
consensual posteriormente convertida em divórcio, (iii)  está comprovado o seu direito ao
benefício pleiteado.

Contrarrazões (Evento 32).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder pensão por
morte desde o requerimento administrativo, em 23/8/2017.

A autora era esposa de João Faustino da Silva (evento 1_PROCADM5, fl. 16).
O casal se separou judicialmente em 1991 (evento 1_PROCADM5, fl. 23). De
acordo com o termo de ratificação do pedido de separação consensual subscrito
pelos pela autora e pelo marido, os então cônjuges ratificaram todos os termos
da petição inicial (evento 1_PROCADM5, fl. 20). A petição inicial da ação de
separação consensual previu que "o varão pagará ao filho e à cônjuge varoa, a
título de pensão alimentícia, dois (2) salários mínimos mensais" (evento
1_PROCADM5, fl. 13).

Desse modo, fixo as seguintes premissas:

• A autora era esposa de João Faustino Silva.

• O casal se separou judicialmente em 16/7/1991.
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• O acordo de separação consensual homologado em juízo previu o pagamento
de pensão alimentícia ao filho do casal e também à autora no valor mensal de
dois salários mínimos.

O INSS alegou que "entre os documentos da separação e divórcio apresentados
pela autora com a inicial, a sentença homologatória da separação faz menção
à ratificação dos termos ajustados entre a autora e o falecido. Ou seja, as
cláusulas do acordo de separação não constaram na sentença que só ratificou o
que foi definidos pelas partes da ação de separação. Contudo,
inadvertidamente a autora ocultou neste processo os referidos termos do
acordo, muito embora justamente lá está a informação sobre a existência ou
não de um suposto alimentos pago pelo falecido em favor da autora, ou, como o
caso concreto parece fortemente indicar, provavelmente no referido documento
deve constar que a autora dispensou o recebimento de alimentos naquela
ocasião" (evento 7_CONT1, fl. 2).

As cláusulas do acordo de separação foram previstas na petição inicial daquela
ação, que foi subscrita por ambos os cônjuges e supervenientemente ratificada
em juízo. Exatamente por essa razão é que a sentença proferida na ação de
separação consensual limitou-se a homologar o acordo. Destaco que a petição
inicial, o termo de ratificação e a sentença homologatória foram exibidos no
processo administrativo referente ao requerimento de pensão por morte
formulado pela autora. Portanto, o INSS já detinha todos os elementos de prova
referentes à fixação da pensão alimentícia. 

João Faustino da Silva faleceu em 11/7/2005 (evento 1_PROCADM5, fl. 5).
Quando faleceu, João era beneficiário de aposentadoria por invalidez
previdenciária (evento 1_PROCADM5, fl. 48). Não há controvérsia sobre a
qualidade de segurado de João na data do óbito. 

Com o óbito de João, o filho do casal, Jobert Faustino da Silva, passou a receber
pensão por morte (evento 1_PROCADM5, fls. 7-8). O benefício recebido pelo
filho cessou em 29/5/2010, quando ele completou 21 anos de idade. 

A autora casou-se novamente em 2016 (evento 13). A autora formulou
requerimento administrativo de pensão por morte (NB 21/183.141.561-2) em
23/8/2017. O requerimento administrativo foi indeferido pelo INSS sob a
alegação de que "os documentos apresentados não comprovam união estável em
relação ao segurado(a) instituidor(a)" (evento 1_PROCADM5, fl. 52). 

A autora não pretende receber a pensão por morte na condição de companheira
do segurado falecido. A autora não sustentou que, após a separação, voltou a
conviver com João. A autora almeja a concessão da pensão por morte na
qualidade de ex-cônjuge.

Enquanto se mantém a sociedade conjugal, a dependência econômica do
cônjuge em relação ao segurado é presumida, independendo de prova (artigo 16,
§ 4º, da Lei nº 8.213/91). Não obstante, o cônjuge separado de fato precisa

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 248



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 196/401

5003297-37.2018.4.02.5001 500000399978 .V2 JES10769© JES10769

comprovar a efetiva dependência econômica para manter a qualidade de
dependente para fins previdenciários. O art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/91
condiciona a manutenção da qualidade de dependente do cônjuge separado de
fato à comprovação de que auferia pensão alimentícia do segurado.

O fato de ter sido prevista a obrigação do ex-marido de pagar pensão alimentícia
em 1991 não comprova que a autora continuava recebendo e precisando da
pensão alimentícia em 2005, quando o ex-marido faleceu. Passados 14 anos
entre a separação judicial e o óbito do ex-marido, é ônus da autora provar que a
dependência econômica persistiu até a data do óbito.

A autora afirmou que o se cujus continuou pagando a pensão alimentícia até a
data do óbito. Alegou que o pagamento era feito pessoalmente em espécie nas
visitas regulares que fazia ao filho do casal a cada 3 ou 4 meses (evento 21). É
ônus da autora provar essa alegação, que não pode ser presumida pelo mero fato
de ter sido celebrado um acordo judicial em 1991. A autora, porém, abdicou
da faculdade de produzir prova testemunhal (evento 21).

Após a separação judicial, a autora trabalhou com vínculo de emprego no
período de 01/01/1993 a 30/07/1993 (remuneração não esclarecida) e no
período de 02/05/1996 a 10/12/2001 (remuneração mensal superior ao salário
mínimo e inferior a dois salários mínimos, conforme evento 7, PET2).
Naquela época, a dependência econômica da autora ficou superada, porque o
salário da autora era superior ao salário-de-contribuição do marido (evento 7,
PET2 e PET3).

No período de 01/09/2002 a 31/08/2004, a autora recolheu contribuições na
qualidade de segurada contribuinte individual, com salário-de-contribuição
equivalente ao salário mínimo. A autora contraiu novo vínculo de emprego no
período de setembro/2004 a janeiro/2005, com remuneração equivalente ao
salário mínimo (evento 7, PET2). Naquela época, o ex-marido da autora recebia
aposentadoria por invalidez com renda mensal equivalente ao salário mínimo
(evento 1_PROCADM5, fl. 48):

Se a autora e o ex-marido tinham o mesmo salário-de-contribuição, infere-se
que o direito da autora a receber alimentos do marido ficou superado. 
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Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. A autora, por sua vez, não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000399978v2 e do código CRC c7c9d29e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000030-23.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: AMILTON ANTONIO AMORIM (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido para pagamento dos proventos de pensão por morte
retroativos ao período de 17/11/2008 a 19/10/2011.

Em suas razões recursais (Evento 33), alega, em síntese, que (i) requereu, em
sua inicial, a revisão do benefício para determinar a DIP na data do óbito da Instituidora
ocorrido em 17/11/2008, (ii)  apresentou farta documentação que comprova a sua
incapacidade desde tempo remoto, quando ainda era criança, o que por perícia médica
judicial confirmou a existência de retardo mental grave, (iii) na instrução do processo, restou
configurado que o Recorrente realmente não recebeu o benefício no período de 17/11/2008 a
19/10/2011. (iv) o recorrente é manifestamente incapaz desde o seu nascimento, conforme
atestado pelo perito judicial no processo de interdição, sendo portador de retardo mental de
grau severo dependendo de seus familiares até mesmo para atividades corriqueiras.

Contrarrazões (Evento 36).

VOTO

A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a
prescrição, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a pagar proventos de
pensão por morte retroativos ao período de 17/11/2008 a 19/10/2011.

O autor é filho de José Antônio de Amorim e Morila Joana de Jesus (evento
1_RG3). Com o óbito do pai, a mãe do autor passou a receber pensão por morte
(evenot 23). A mãe do autor recebeu pensão por morte até a data do
falecimento, em 16/11/2008 (evento 23). 

O autor formulou requerimento administrativo de pensão por morte  (NB
21/158.597.204-2) em 17/9/2013 (evento 1_OUT7). O INSS deferiu
voluntariamente a pensão por morte ao autor na condição de filho inválido do
pai, segurado instituidor do benefício (evento 23). 

O réu fixou a DIP (data de início do pagamento) em 17/11/2008, dia
imediatamente posterior à cessação da pensão por morte recebida pela mãe
(evento 1_OUT7). Apesar disso, o réu pagou ao autor apenas os proventos de
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pensão por morte retroativos a 20/10/2011 (evento 18, fl. 5).

Com a presente demanda, o autor almeja a condenação do INSS a pagar os
proventos de pensão por morte retroativos ao período de 17/11/2008 a
19/10/2011.

O autor formulou requerimento administrativo de pagamento dos proventos
retroativos àquele período. O INSS indeferiu o requerimento com base na
seguinte justificativa (evento 1_INDEFERIMENTO5):

A redação original do art. 3º do Código Civil assim prescrevia:

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil: 

I - os menores de dezesseis anos; 

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

A Lei nº 13.146/2015 alterou a redação daquela norma, passando a prever como
absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos de idade. 

Art. 3o  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil os menores de 16 (dezesseis) anos. 

De acordo com o art. 127 da Lei nº 13.146/2015, as alterações promovidas
entraram em vigor 180 dias após a publicação, ocorrida em 7/7/2015. Desse
modo, a nova redação do art. 3º do Código Civil entrou em vigor em 3/1/2016.

Por ocasião da concessão do benefício, o autor poderia se qualificar como
absolutamente incapaz. Por outro lado, a partir de 3/1/2016, o autor passou a
qualificar-se como relativamente incapaz, na forma da nova redação do art. 4º,
III, do Código Civil:
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Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:   
 

(...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir
sua vontade;     

O relativamente incapaz não é protegido contra os efeitos da prescrição. O art.
195 do Código Civil apenas ressalva aos relativamente incapazes o direito de
ação contra os seus assistentes que derem causa à prescrição ou não a alegarem
oportunamente.

O autor somente esteve protegido contra os efeitos da prescrição até 2/1/2016,
quando poderia ser qualificado como absolutamente incapaz. A partir de
3/1/2016, quando o autor passou a ser qualificar como relativamente
incapaz, iniciou-se o curso do prazo prescricional. 

Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda
e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou
diferenças devidas pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, da Lei nº
8.213/91). 

Quando o autor formulou o requerimento administrativo de pagamento dos
proventos retroativos de pensão por morte, em 17/10/2018 (evento
1_INDEFERIMENTO5), já estava em curso o prazo prescricional previsto no
art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Por conseguinte, a pretensão ao recebimento de proventos de pensão por morte
anteriores a 17/10/2013 (cinco anos do requerimento administrativo) já foi
atingida pela prescrição quinquenal. 

Por isso, o autor não pode reclamar em juízo o pagamento dos proventos de
pensão retroativos ao período de 17/11/2008 a 19/10/2011.

Dispositivo

Extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, II, do
CPC/2015."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos, inclusive essa questão da prescrição e da incapacidade
do autor. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei 9.099/1995).
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Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000403392v11 e do código CRC 690f4ce2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5000658-40.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANALIA PLACIDO DA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (Evento 39), alega, em síntese, que (i) nos autos  do
processo nº 2017.50.52.023735-0 (APOLO), o “de cujus” buscava auxilio-doença sendo
habilitada a autora, após seu óbito, (ii) em grau recursal foi determinado a oitiva de
testemunhas a fim de comprovar a qualidade de segurado especial, sendo esta agendada para
o dia 06.12.2018, às 15h30min, (iii) em ambos processos a finalidade da prova testemunhal
resume-se na comprovação da qualidade de segurado do senhor Juarez, fora requerido fossem
utilizadas as gravações da audiência remetidas ao processo 2017.50.52.023735-0, utilizando-
se da prova emprestada, o que sequer foi apreciado, (iv) quando do óbito do instituidor em
24/04/2018, tinha qualidade de segurado deixando para recorrente o direito à pensão por
morte pleiteada.

Contrarrazões (Evento 44).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"ANALIA PLACIDO DA COSTA propôs demanda pedindo a condenação do
INSS a conceder pensão por morte desde a data do óbito ocorrido em
24/04/2018 (Evento 1, CERTOBT15), bem como indenização por danos
morais.

A parte autora formulou requerimento administrativo de pensão por morte (NB
183.735.254-0) em 26/04/2018 (Evento 1, INDEFERIMENTO5). O INSS se
recusa a conceder o benefício sustentando que Juares Cândida Izidorio não
detinha a qualidade de segurado na data do óbito ocorrido em 24/04/2018
(Evento 1, CERTOBT15).

Qualidade de segurado

A concessão do benefício não depende do cumprimento de período de carência
(art. 26, I, da Lei nº 8.213/91), sendo, pois, irrelevante o número de
contribuições recolhidas pelo segurado para a previdência social. Todavia, é
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necessário que o instituidor da pensão ostente a qualidade de segurado na data
do óbito. Afinal, a pensão por morte é devida apenas aos dependentes de
segurado, e os requisitos para a concessão do benefício devem estar presentes na
data do óbito.

A autora alega que seu companheiro prestou serviço no meio rural até a data do
óbito.

A comprovação de exercício de atividade rural na data do óbito depende de
início de prova material, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal
(art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). Para comprovar exercício de atividade rural
pelo falecido, a parte autora juntou aos autos documentos, dentre os quais
podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: ITR do imóvel
rural em nome da autora no ano de 2012 ( Evento 1, COMP6); nota fiscal de
aquisição de insumos/defensivos agrícolas de 2013 a 2017 (Evento 1, COMP7
e COMP8); carteira de filiação ao Sindicato dos trabalhadores rurais do
falecido com admissão em 28/06/2017 (Evento 1, COMP8 – fl. 12); declaração
emitida pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Nativo e Gameleira
- APRONAG, no sentido de que o falecido se associou desde 05/2007, como
produtor/fornecedor de leite in natura, com media mensal de 900 litros (Evento
1, COMP8 – fl. 14); nota fiscal referente à aquisição de mudas de aroeira pelo
falecido em 03/2017 (Evento 1, COMP8 – fl. 16); notas fiscais do produtor,
referentes à venda de aroeira, emitidas pela autora em 09/2017, em 12/2016
(Evento 1, COMP8 – fls. 17, 19); CCIR do imóvel rural da autora com data de
2000 a 2016 e recibos de entrega de declaração do ITR de 2012/2017 (Evento
1, COMP12).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal
que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a
cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou
na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

ANALIA PLACIDO DA COSTA (AUTORA)

Que morou com o falecido Juarez por uns 23 anos e teve dois filhos com ele;
que nunca se separaram; que ele faleceu em 24/04/2018, em razão de câncer na
bexiga e de próstata; que ele ficou bastante tempo doente e piorou há mais ou
menos um ano; que ele trabalhava com lavoura branca e aroeira; que
trabalhavam na terra que é da própria autora, no Nativo; que ele às vezes para
ajudar na sobrevivência da família, fazia bicos como motorista em algumas
empresas que apareciam; que se recorda que fizeram uma declaração de união
estável em 2015, no cartório; que sobre constar a profissão dele como motorista
e a da autora como pescadora, esclarece que ele trabalhou bem poucas vezes
como motorista, porque trabalhava mais na roça; que não sabe dizer porque na
hora ele colocou que era motorista, pois ele sempre trabalhou na roça junto com
a autora; que sobre a declaração feita no INSS de que ele teria deixado de
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trabalhar na roça desde 2014, informa que ele não deixou a roça, não sabendo
dizer porque ele teria dito isso lá quando foi pedir um benefício; que a doença
dele não atrapalhava ele de trabalhar na roça, pois ele tomava remédio para dor
e trabalhava tranqüilo; que na roça da autora tem aroeira, lavoura branca e tinha
umas vacas que mexiam com leite também; que trabalhavam a autora e o
falecido, sendo que os filhos ajudavam apenas quando tinham tempo fora do
período em que estudavam; que a terra que possui não chega a dois alqueires e
não tem empregados.

ROSENI ATANAZIO DOS SANTOS (TESTEMUNHA DA AUTORA)

Que conhece a autora desde quando a depoente se mudou para lá há 18 anos;
que a autora era casada com Juarez; que eles trabalhavam na roça, em lavoura
de aroeira e roça branca e também tiravam leite; que a depoente já foi na
propriedade deles porque mora perto; que a depoente é pescadora; que a autora
trabalha em roça e também é pescadora; que o Juarez faleceu com câncer de
próstata e bexiga; que quando conheceu o falecido, ele trabalhava somente na
roça; que depois ele trabalhou como empregado na função de motorista, mas foi
por pouco tempo; que nesse período em que ele trabalhou como motorista
também trabalhava na roça; que depois ele voltou a trabalhar somente na roça;
que eles têm um carro Fiat; que ele ficou em torno de um mês sem trabalhar na
roça antes de falecer; que na roça sempre trabalhava a autora e o falecido; que
eles tiveram dois filhos, que ajudavam poucas vezes; que hoje em dia quem
trabalha é somente a autora; que no curto período em que ele trabalhou como
motorista ele não tinha adoecido ainda; que informada de que o falecido teria
dito ao pedir um benefício no INSS, que teria parado de trabalhar na roça em
2014, disse que ele continuou trabalhando na roça, mas era um pouco; que ele
não trabalhava direto, mas trabalhava um pouco; que de motorista não viu o
falecido trabalhando pouco antes de falecer; que ele trabalhou como motorista
para Gilson, do material de construção; que ele também trabalhou pouco tempo
num ônibus de ir para a escola, mas como ficava muito sentado ele saiu logo;
que foi pouco tempo que ele trabalhou nisso lá mesmo na região do Nativo.

 MATHEUS FRANCISCO DO ROZARIO (TESTEMUNHA DA AUTORA)

Que conheceu o falecido há mais de 20 anos; que ele morava junto com a
autora; que quando ele faleceu morava com ela e teve um casal de filhos; que
quando ele faleceu, trabalhava com roça de aroeira, pescava, vendia peixe e
vendia verdura; que ele ficou doente antes de falecer; que quando ele melhorava
um pouco ele trabalhava; que saia vendendo as coisas dele; que às vezes ele
piorava e depois tinha uma melhora; que uma vez ele foi para Vitória e para
Colatina, para diversos lugares fazer tratamento; que a produção de aroeira é na
propriedade deles mesmos; que a família dele está lá até hoje, no mesmo lugar;
que ele também trabalhou poucos tempos em entrega de material de construção;
que ele dirigia o carro; que somente sabe desse e do trabalho como motorista de
ônibus escolar, mas foi muito antes dele falecer; que não sabe dizer quando foi
exatamente.
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O CNIS do falecido atesta diversos vínculos urbanos, sendo o último encerrado
em 14/07/2010 (Evento 17, PET9 – fls. 06/07). Após essa data foi homologado
o período de 15/07/2010 a 31/05/2014 como segurado especial (Evento 17,
PET8 – fls. 11/12 e 13).

Ressalto que, apesar das testemunhas terem informado que o falecido exercia
atividade rural até descobrir a doença e falecer, não há qualquer início de prova
material apta a comprovar o alegado trabalho rural do falecido, após a data
informada pelo mesmo em sede administrativa, quando requereu o benefício de
auxílio doença, não havendo comprovação documental que indique que na data
do óbito, ou mesmo na data de início da incapacidade, o falecido exercia
atividade rural como meio de subsistência.

O falecido recebia pensão por morte, de natureza urbana, há bastante tempo que
foi cessada com o óbito e também recebeu auxílio doença em diversos períodos,
sendo um decorrente de acidente do trabalho em 2008 (Evento 17, PET4).

Na entrevista administrativa realizada quando o autor pleiteou o auxílio doença
NB 618.423.419-0, que foi indeferido por não comprovar a qualidade de
segurado, o próprio Juarez Candida Izidoro afirmou que era lavrador desde
2010 e que trabalhou nessa condição até maio de 2014, sendo que após essa data
não trabalhou mais na roça devido a problemas de saúde. Assim, o INSS
homologou o período de 15/07/2010 a 31/05/2014 como segurado especial
(Evento 17, PET8 – fls. 11/12 e 13), mas o benefício pleiteado foi indeferido
(NB 618.423.419-0 - Auxílio Doença - Evento 17, PET12), eis que na data da
incapacidade o autor não mais ostentava a qualidade de segurado.

Na sentença proferida no processo de auxílio doença autuado sob o n.º
2017.50.52.023735-0, que também tramitou nesta Vara Federal, ficou registrado
que: “Conforme previsão do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.213/91, mantém a
qualidade de segurado, independentemente de contribuições, "até 12 (doze)
meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração". Dessa forma, após a cessação do trabalho do
autor reconhecido pelo termo de homologação de atividade rural em 05/2014
(fl. 180), o autor manteve a qualidade de segurado por pelo menos 12 meses, ou
seja, até 15/07/2015. No caso, não há como prorrogar para 24 meses, por ter
vertido mais de 120 contribuições mensais sem ocorrer a perda da qualidade de
segurado (conforme dispõe o § 1º, que prorroga o prazo do inciso II), pois não
houve comprovação de mais de 120 contribuições sem ocorrer a perda da
qualidade de segurado. E mesmo que fosse prorrogado o período de graça, de
acordo com o § 2º do dispositivo, que prorroga o prazo por mais 12 (doze)
meses em razão da situação de desemprego, hipótese que não foi ventilada pelo
autor, verifico que somente ostentaria a qualidade de segurado até 15/07/2016.
Assim, verifico que o autor ostentou a qualidade de segurado até 15/07/2015
sendo que, no caso concreto, a incapacidade, ainda que temporária, somente
restou comprovada a partir de 15/12/2016, época em que o autor não mais
ostentava a qualidade de segurado”.
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Além disso, de se notar que na Escritura Pública de União Estável, datada de
02/03/2015, o próprio falecido se qualificou como sendo MOTORISTA e a
autora como pescadora (Evento 1, CONTR17).

Portanto, o falecido deixou de trabalhar com CTPS assinada em 2010 e
comprovou atividade rural de 2010 a maio de 2014, como segurado especial,
não havendo comprovação da continuação do exercício da atividade rural após
maio de 2014.

Não tendo sido comprovada a qualidade de segurado da de cujus na data do
óbito, a parte autora não tem direito à pensão por morte pleiteada.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido."

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. E o início de prova material não passa de prova
indiciária. Dessa forma, a prova testemunhal ouvida no processo 2017.50.52.023735-0 não é
suficiente para comprovar a alegada qualidade de segurado do de cujus.

A autora, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000408366v5 e do código CRC 4f66b7fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5000569-71.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRENTE: FABIANA PIMENTEL BULHOES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela FUNASA em face de sentença
que julgou procedente o pedido de pagamento da GACEN (Gratificação de Atividade de
Controle e Combate de Endemias) ao autor, servidor inativo, em paridade com os servidores
da atividade. Recorreu a autarquia alegando que a GACEN somente é devida aos servidores
que ocupam cargos específicos e que estejam atuando em atividades de combate e controle de
endemias de forma permanente, aduzindo ainda observância ao princípio da estrita legalidade
e violação ao art. 40 da CF/88. Requer, eventualmente, a aplicação do índice previsto no art.
1º-F da Lei 11.960/09 para a correção monetária.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, observo que esta relatoria vinha entendendo
pela impossibilidade de paridade entre ativos e inativos no tocante à gratificação da GACEN,
porquanto destina-se exclusivamente aos servidores que continuamente atuam no combate de
controle de endemias, o que não acontece com aposentados e pensionistas.

 

Entretanto, a Turma Nacional de Uniformização, nos autos do PEDLEF n.
0503302-70.2013.405.8302, decisão publicada em 02/2016, posicionou-se em sentido
contrário nos seguintes termos:

 

PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E
CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. NATUREZA REMUNERATÓRIA - ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
IMPROVIDO. 1. Foi prolatado acórdão pela Turma Recursal de Pernambuco, que manteve
sentença de procedência reconhecendo o direito da parte autora à incorporação nos seus
vencimentos de valor integral da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de
Endemias - GACEN. 2. Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto
tempestivamente pela FUNASA - Fundação Nacional da Saúde - com fundamento no art. 14,
§2º, da Lei nº 10.259/2001. Argumentou que o acórdão recorrido diverge do entendimento da
Turma Recursal de Goiás, segundo a qual a GACEN tem caráter indenizatório, o que afasta
o direito de extensão aos inativos (Recurso JEF 0002851-37.2011.4.01.3500). 3. Incidente
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admitido na origem, tendo sido os autos remetidos a esta Turma Nacional e distribuídos. 4.
Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula
ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso dos autos,
demonstrada a divergência jurisprudencial entre a tese debatida no acórdão da Turma
Recursal de Pernambuco e a Turma Recursal de Goiás, deve o incidente ser conhecido. 6. No
mérito, o cerne do debate cinge-se à natureza da Gratificação de Atividade de Combate e
Controle de Endemias - GACEN - indenizatória ou remuneratória - daí decorrendo ou não
a possibilidade de extensão aos servidores inativos nos mesmos moldes em que paga aos
servidores da ativa, em cotejo com as alterações trazidas pela EC 41/2003. 7. O artigo 40, §
4º, da Constituição Federal, em sua redação original, assegurava aos aposentados do
serviço público reajuste de seus proventos de aposentadoria pelos mesmos critérios adotados
para os servidores ativos, o que se convencionou denominar de direito ou regra de paridade.
8. Esse direito permaneceu assegurado pela Emenda Constitucional nº 20/98, que o
realocou no § 8º do mesmo artigo 40 da Constituição Federal. 9. A Emenda Constitucional
nº 41/2003, contudo, ao alterar a redação do §8º do artigo 40 da Constituição Federal
revogou o denominado direito de paridade dos servidores aposentados com os servidores
ativos, para assegurar apenas direito a reajuste dos benefícios para assegurar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, de acordo com critérios definidos em lei. 10. Não obstante
a revogação, a Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu artigo 7º, assegurou o direito de
paridade aos que já haviam se aposentado ou que tinham direito ao benefício de
aposentadoria ou pensão na data do início de sua vigência. Eis o seu texto: Emenda
Constitucional nº 41/2003 Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as
pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem
como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos
pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 11. De seu turno, a Emenda
Constitucional nº 47/2005 assegurou o mesmo direito àqueles que se aposentaram na forma
do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria
Emenda nº 47, consoante expresso em seus artigos 2º e 3º, parágrafo único. 12. Pacificou-se
na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal que se incluem dentre os
benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade todas as gratificações que,
a despeito de estarem vinculadas à produtividade na lei, são pagas de maneira geral e por
igual a todos os servidores ativos, sem aferição efetiva da produtividade. Essa
jurisprudência se consolidou na Súmula Vinculante nº 20, que tratada gratificação
denominada GDATA (Lei nº 10.404/2002), cujo leading case é o que restou julgado no
Recurso Extraordinário nº 572.052, cuja ementa tem o seguinte teor: RE 572.052 - STF -
Pleno - DJe 17/04/2009 RELATOR:MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI EMENTA:[...]I -
Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos inativos no valor de 60 (sessenta)
pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004,
que alterou a sua base de cálculo. II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta de
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regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma gratificação
de natureza genérica, extensível aos servidores inativos. III - Inocorrência, na espécie, de
violação ao princípio da isonomia. IV - Recurso extraordinário desprovido. Deveras, o artigo
40 da Lei 8.112/90 reza que 'Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei'. E no que diz respeito às vantagens pecuniárias percebidas
pelos servidores públicos, o saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles nos ensina que:' Vantagens
pecuniárias são acréscimos de estipêndio do servidor, concedidas a título definitivo ou
transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo desempenho de
funções especiais (ex facto officii), ou em razão das condições anormais em que se realiza o
serviço (propter laborem) ou, finalmente, em razão de condições pessoais do servidor
(propter personam). As duas primeiras espécies constituem os adicionais (adicionais de
vencimento e adicionais de função), as duas últimas formam a categoria das gratificações
(gratificações de serviço e gratificações pessoais). Todas elas são espécies do gênero
retribuição pecuniária, mas se apresentam com características próprias e efeitos peculiares
em relação ao beneficiário e à Administração. Certas vantagens pecuniárias incorporam-se
automaticamente ao vencimento (v.g., por tempo de serviço) e o acompanham em todas as
suas mutações, inclusive quando se converte em proventos da inatividade (vantagens
pessoais subjetivas); outras apenas são pagas com o vencimento, mas dele se desprendem
quando cessa a atividade do servidor (vantagens de função ou de serviço); outras
independem do exercício do cargo ou da função, bastando a existência da relação funcional
entre o servidor e a Administração (v.g., salário-família), e, por isso mesmo, podem ser
auferidas mesmo na disponibilidade e na aposentadoria, desde que subsista o fato ou a
situação que as gera (vantagens pessoais objetivas).(...)O que convém fixar é que as
vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de vencimento,
desde que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens condicionais
ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos
exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser quando essa
integração for determinada por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em que as
primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto), ao
passo que as outras (condicionais ou modais) são vantagens pelo trabalho que está sendo
feito(pro labore faciendo) ou, por outras palavras, são adicionais de função (ex facto officii),
ou são gratificações de serviço (propter laborem), ou, finalmente, são gratificações em razão
de condições pessoais do servidor (propter personam). Daí por que, quando cessa o
trabalho, ou quando desaparece o fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o
pagamento de tais vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço ou
gratificação em razão das condições pessoais do servidor.(...)Feitas essas considerações de
ordem geral sobre o gênero vantagens pecuniárias, vejamos as suas espécies, isto é, os
adicionais e as gratificações e suas várias modalidades. Adicionais: são vantagens
pecuniárias que a Administração concede aos servidores em razão do tempo de exercício
(adicional de tempo deserviço) ou em face da natureza peculiar da função, que exige
conhecimentos especializados ou um regime próprio de trabalho (adicionais de função). Os
adicionais destinam-se a melhor retribuir os exercentes de funções técnicas,c ientíficas e
didáticas, ou a recompensar os que se mantiveram por longo tempo no exercício do cargo. O
que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é o ser aquele uma recompensa ao
tempo de serviço do servidor, ou uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que
refogem da rotina burocrática, e esta, uma compensação por serviços comuns executado sem
condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que
agravam o orçamento do servidor. O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função; a
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gratificação relaciona-se com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, adere
ao vencimento e, por isso, tem caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente.
Ambos, porém, podem ser suprimidos para o futuro.(...)Gratificações: são vantagens
pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns da
função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de
serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a
lei especifica (gratificações especiais). As gratificações - de serviço ou pessoais - não são
liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco
interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua
percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes
que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de
circunstâncias momentâneas'. Como já vimos precedentemente , as gratificações distinguem-
se dos adicionais porque estes se destinam a compensar encargos decorrentes de funções
especiais, que se apartam da atividade administrativa ordinária, e aquelas - as gratificações
- visam a compensar riscos ou ônus de serviços comuns realizados em condições
extraordinárias, tais como os trabalhos executados em perigo de vida e saúde, ou no período
noturno, ou além do expediente normal da repartição, ou fora da sede etc. As gratificações
são concedidas em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço
comum (propter laborem) ou em face desituações individuais do servidor (propter personam),
diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (ex facto
officii). Não há confundir, portanto, gratificação com adicional, pois são vantagens
pecuniárias distintas, com finalidades diversas, concedidas por motivos diferentes. A
gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais: o adicional
é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí por que a
gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é por natureza,
permanente e perene. Em última análise, a gratificação não é vantagem inerente ao cargo ou
à função, sendo concedida em face das condições excepcionais do serviço ou do servidor.(...)'
(in Direito Administrativo Brasileiro, 18ª edição, Malheiros Editores, págs. 402 a 411 -
grifado) 13. A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN),
instituída pela Lei nº 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade, de maneira
que não tem natureza indenizatória. Aliás, a questão referente à natureza da gacen foi
recentemente examinada por esta TNU PEDILEF 050858571.2013.4.05.8400, PEDILEF
051492820.2012.405.8400, PEDILEF 05149282020124058400 (rel. JUIZ FEDERAL
BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146), PEDILEF
05139322220124058400 (rel. JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, DOU
13/10/2015 PÁGINAS 112/146). O tema foi minuciosamente examinado, em pedidos de
uniformização em que se almejava o afastamento da incidência do IR sobre a GACEN,
concluindo esta Turma Nacional de Uniformização, nessas oportunidades, pela natureza
remuneratória da gratificação em comento. 14. O caso em questão trata de matéria diversa,
qual seja, se a gratificação em comento possui o caráter geral, vale dizer, se é paga de forma
indistinta, sem qualquer tipo de avaliação individual de desempenho, aos servidores da ativa
e, logo, deveria ser estendida aos inativos.Transcrevo os dispositivos legais referentes à
GACEN: Art. 54. Fica instituída, a partir de 1o de março de 2008, a Gratificação de
Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, devida aos ocupantes dos cargos
de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do
Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 55. A
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Gecen e a Gacen serão devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam
os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e
controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de
remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas. § 1o O valor da Gecen e da
Gacen será de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais. (Revogado pela Lei nº
12.778, de 2012) § 2o A Gacen será devida também nos afastamentos considerados de efetivo
exercício, quando percebida por período igual ou superior a 12 (doze) meses. § 3o Para fins
de incorporação da Gacen aos proventos de aposentadoria ou às pensões dos servidores que
a ela fazem jus, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 12.702, de
2012) I - para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a Gacen
será: a) a partir de 1o de março de 2008, correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu
valor; e b) a partir de 1o de janeiro de 2009, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do
seu valor; e II - para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004:
a) quando aos servidores que lhes deram origem se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,e no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os percentuais constantes do inciso
I deste parágrafo; e b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e
pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.§ 4o A Gecen e a Gacen não
servirão de base de cálculo para quaisquer outros benefícios, parcelas remuneratórias ou
vantagens.§ 5o A Gecen e a Gacen serão reajustadas na mesma época e na mesma
proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.§ 6o A Gecen e
a Gacen não são devidas aos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança.§ 7o A
Gecen e a Gacen substituem para todos os efeitos a vantagem de que trata o art. 16 da Lei no
8.216, de 13 de agosto de 1991.§ 8o Os servidores ou empregados que receberem a Gecen ou
Gacen não receberão diárias que tenham como fundamento deslocamento nos termos do
caput deste artigo, desde que não exija pernoite.15. Da análise dos dispositivos legais supra
constata-se que a GACEN não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão
do desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade (pro
labore faciendo), consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55
da Lei nº 11.784/2008.15. Dessa forma, a GACEN é gratificação desvinculada da efetiva
produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades
especificadas no artigo 54 da Lei nº 11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam
aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com
fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005. No entanto, aos aposentados e pensionistas é paga em
valor inferior aos servidores ativos, no percentual de 50% do valor fixo, conforme anexo
XXV da lei n. 11.784/08 na redação dada pela lei n. 12.778/12 (Efeitos financeiros a partir de
1o de janeiro de 2013 em R$: 1o de janeiro de 2013 - 757,00; 1o de janeiro de 2014 - 795,00;
1o de janeiro de 2015 -835,00), pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro de
2009,tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos aposentados que ocupavam
cargos que a ela têm direito.16. A GACEN, contudo, não poderia ser paga à parte autora em
percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado
no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea 'a', da Lei nº11.784/2008. Referido dispositivo legal, por
conseguinte, padece do vício de inconstitucionalidade, consoante vêm entendendo o C. STF
em casos análogos, no que determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos
servidores inativos e pensionistas, dado o seu caráter de vantagem paga aos servidores da
ativa de forma geral e desvinculada a uma avaliação de desempenho individual. Acreça-se
que, no julgado em desate, a parte requerida é beneficiária do direito à paridade com os
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servidores ativos, logo, o pagamento em patamar inferior da gratificação, não obstante
afrontar o caráter unitário da remuneração da carreira em questão, está em manifesto
confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o artigo
3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005.17. A parte autora, em
conclusão, tem direito ao pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos
servidores ativos, porquanto se aposentou com direito de paridade, conforme documentos
acostados aos autos, somado ao fato  de que a GACEN é paga de forma geral aos
servidores da ativa. 18. O acolhimento do pedido, por fim, não viola a iniciativa privativa do
Presidente da República na matéria, tampouco a necessidade de previsão orçamentária para
seu pagamento, nem há criação de vantagem não prevista em lei ou extensão de pagamento
de verba remuneratória com fundamento na isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal e o
direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do
artigo3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, é consagrado
constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de maneira que não pode ser contido,
muito menos esvaziado, pela legislação infraconstitucional. 19. Ante o exposto, conheço do
Pedido de Uniformização e nego-lhe provimento, reafirmando a tese da natureza
remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora, o seu caráter geral, bem como o direito à
paridade da parte autora, pois aposentada anteriormente à EC 41/2003, que extinguiu tal
direito. Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos
termos do voto-ementa do Juiz Federal Relator.

No caso específico dos autos, a parte autora é pensionista do falecido
CLIDOCLO RODRIGUES BULHÕES e a implantação da sua pensão ocorreu em
28/07/1998, antes da vigência da EC 41/03. Nesta condição, recebe a Gratificação de
Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN e, conforme entendimento da TNU
exposto acima, a rubrica deve ser paga em paridade com os servidores em atividade,  com
fundamento na Lei 3.373/58 combinada com a Lei 6.782/90.

Deste modo, diante da análise ao direito à paridade da parte autora, bem como
pela aplicação do novo entendimento adotado pela TNU quanto ao pagamento da GACEN, é
devida a incorporação aos proventos da autora a Gratificação de Atividade de Combate e
Controle de Endemias – GACEN, no valor correspondente ao pago aos servidores ativos,
bem como o pagamento das diferenças vencidas desde a data em que iniciado seu pagamento,
observada a prescrição quinquenal, até a efetiva incorporação, devendo as parcelas ser
monetariamente corrigidas, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da FUNASA, nos
termos da fundamentação supra. Sem custas. Condenação em honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000400055v2 e do código CRC 71da7858.
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RECURSO CÍVEL Nº 0000555-35.2013.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALMIR ROSA DE LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a averbação dos períodos especiais
de  26/03/1979 a 11/05/1981, 01/11/1981 a 31/03/1987, 10/07/1989 a 09/04/1991, de
29/07/1991 a 11/08/1992, de 18/12/1995 a 09/08/2001, de 05/04/2002 a 02/04/2009, e de
01/12/2009 a 26/11/2012 e concedendo aposentadoria especial desde a data do requerimento
administrativo, em 19/12/2012.

Em suas razões recursais, alega, em síntese,  que deve ser apreciada a petição
apresentada no Evento 43 acerca do erro material apurado por ocasião do cumprimento da
tutela antecipada. 

Sem contrarrazões.

VOTO

A sentença determinou a averbação dos períodos especiais de  26/03/1979 a
11/05/1981, 01/11/1981 a 31/03/1987, 10/07/1989 a 09/04/1991, de 29/07/1991 a 11/08/1992,
de 18/12/1995 a 09/08/2001, de 05/04/2002 a 02/04/2009, e de 01/12/2009 a 26/11/2012 e
concedendo aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, em
19/12/2012. Houve a concessão de tutela provisória de urgência. 

Conforme a petição acostada no Evento 43, no momento da implantação do
benefício, a APSDJ constatou que o autor contaria com apenas 24 meses, 07 meses e 10 dias
de tempo de contribuição, após a conversão dos períodos reconhecidos como especiais na
sentença, descontando-se os períodos em que o autor esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário (não-acidentário). 

Registra a autarquia que os períodos em que o autor esteve em gozo de auxílio-
doença encontram-se discriminados na peça de resistência e, em razão disso, suscita erro
material na apuração do tempo de contribuição do autor.

O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram
como tempo de contribuição aquele em que houve o recebimento de benefício por
incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade, o que foi comprovado nos
autos, inexistindo óbice ao reconhecimento dos períodos impugnados como carência. 
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 O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o cômputo do
período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando intercalado com
períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF
2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011). 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social".

Em consulta ao espelho do CNIS de Evento 11, nota-se que o período de
27/3/2008 a 30/6/2008 foi intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para o RGPS. Quanto aos períodos de 6/1/2010 a 31/7/2010, 25/12/2010 a
30/6/2011 e 19/7/2013 a 28/2/2014, nota-se que houve a manutenção do vínculo empregatício
até 7/2013 (última remuneração). Assim, deve ser afastado, do cálculo, apenas o último
período de 19/7/2013 a 28/2/2014, pois não se encontra intercalado entre períodos nos quais
houve recolhimento de contribuições. 

Excluindo-se o período de 19/7/2013 a 28/2/2014 do cálculo do benefício
contemplado na sentença (25 anos, 11 meses e 24 dias), nota-se que o autor, mesmo assim,
reuniu tempo suficiente para o recebimento da aposentadoria especial.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
excluir, do cálculo do benefício, o período de auxílio-doença de 19/7/2013 a 28/2/2014,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos, inclusive na parte que determina a tutela
provisória de urgência. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000387463v11 e do código CRC 6080cc12.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:14
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RECURSO CÍVEL Nº 0004482-82.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDELIO FRANCISCO GUEDES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-o a "(i) revisar a
aposentadoria por idade NB 41/142.221.844-6, recalculando a RMI do benefício com base
na consideração, para as competências de janeiro/2001 a dezembro/2004, de valores de
salário-de-contribuição idênticos aos respectivos tetos do RGPS, e (ii) pagar ao autor os
atrasados decorrentes desta revisão desde a DIB (01.01.2009), com atenção ao limite de
alçada dos Juizados Especiais Federais, mas sem incidência de prescrição quinquenal".

Em suas razões recursais (Evento 145), alega, em síntese,  que (i)  é necessário
que o recolhimento se dê mediante a observância do regime de competência e não pelo
regime de caixa, de modo que seria necessário o recolhimento de uma guia GPS para cada
competência, uma vez que se trata de contribuinte facultativo (não sendo possível a
apresentação de guia GFIP, (ii) se todo o valor for recolhido em uma só competência - guia
única (regime de caixa) - a apuração do salário-de-benefício restará prejudicada, eis que não
cabe a discriminação das competências por meio de guia GFIP, por se tratar de facultativo,
(iii) a sentença o condenou a autarquia previdenciária na obrigação de considerar o valor
depositado em uma guia única, o que irá gerar uma gravíssima distorção no cálculo do
benefício previdenciário da parte autora, e (iv) a sentença deverá ser reformada, tendo em
vista a impossibilidade material de se computar o tempo de serviço/contribuições que se
encontram inseridos em uma única GPS, sem discriminação dos meses a que se referem.

Contrarrazões (Evento 149).

VOTO

A sentença determinou a revisão da aposentadoria por idade do autor  sob os
seguintes fundamentos:

(...) A presente ação tem como objetivo essencial a revisão da aposentadoria por idade NB
41/142.221.844-6 (DIB 01.01.2009), para inclusão do período de ocupação do mandato
eletivo de prefeito de Afonso Cláudio/ES nos anos de 2001 a 2004.

De todo modo, para se compreender a inteireza (e as diversas peculiaridades) da discussão
aqui havida, é primordial a leitura das decisões exaradas nos Eventos 24, 106 e 112, às quais
faço remissão para evitar repetições desnecessárias.
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Após a apuração, pela Contadoria do Juízo, dos valores a serem recolhidos pelo autor a título
de contribuição previdenciária complementar como segurado facultativo (Evento 114), a parte
autora depositou a íntegra da quantia perante a CEF, em conta vinculada a este processo
(Evento 117, OUT2).

Intimado, o INSS se limitou a esclarecer que os valores depositados deverão ser
posteriormente recolhidos em guias GPS individualizadas para cada competência dos anos de
2001 a 2004, e com atenção ao código de segurado facultativo, a fim de que os valores
constem corretamente do sistema (Evento 122).

Pois bem.

Na inicial, a parte autora postulou expressamente o seguinte:

“1. revisar o cálculo do salário de benefício titularizado pelo Autor, número de benefício:
140.345.116-5, incluindo no período básico de cálculo, o período de contribuições de
01/01/2001 à 31/12/2004, que foram contribuídas no NIT de número 0010323305110;

2. recalcular o valor da Renda Mensal Inicial, com base no novo salário de benefício;

3. pagar as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo
protocolo em 02/12/2008 e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do
efetivo pagamento.”

Conforme já explicitado na decisão exarada no Evento 24, o autor – nascido em 08.10.1943 –
não tinha tempo de contribuição suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de
contribuição NB 42/140.345.116-5 (DER 09.04.2007) – Evento 37 –, visto que, mesmo com a
contagem do período em que ocupou mandato eletivo de 2001 a 2004, seu somatório de tempo
de contribuição em janeiro de 2009 foi pouco maior do que 28 (vinte e oito) anos.

Desta feita, nada há a ser deferido em relação a tal pleito administrativo, restando à parte se
favorecer de revisão no benefício que já recebe desde 01.01.2009 (NB 41/142.221.844-6).

Quanto a esta aposentadoria por idade, as decisões supracitadas evidenciaram que o INSS
havia se equivocado em considerar, como tempo de contribuição, o período de mandato eletivo
havido de 2001 a 2004, pois, quanto a eles, ainda não tinha havido a necessária
complementação da contribuição previdenciária.

A consignação, em Juízo, do valor devido a este título chancela, no entanto, a contagem de
tempo de contribuição formulada na época da concessão (28 anos, 2 meses e 26 dias, Evento
15), além de possibilitar que os salários-de-contribuição do período também sejam
computados no cálculo da RMI – o que representa, efetivamente, a única mudança a ser
realizada no benefício do autor.

Por conseguinte, o INSS deverá recalcular a RMI do autor, tendo em mente o mesmo total de
tempo de contribuição apurado na origem, mas anotando, para as competências de
janeiro/2001 a dezembro/2004, valores de salário-de-contribuição idênticos aos respectivos
tetos do RGPS – nos moldes da planilha da Contadoria (Evento 114, CALC1, páginas 4/5).

Os atrasados devidos em razão desta modificação deverão ser pagos desde a DIB
(01.01.2009), com atenção ao limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, mas sem
incidência da prescrição quinquenal, porquanto o autor postulou o direito de complementar
as contribuições previdenciárias desde 02.12.2008 (Evento 93), não tendo sido recebido
resposta por parte do Poder Público antes que ingressasse com esta demanda.
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Por fim, no que se refere às observações feitas pelo INSS no Evento 122, trata-se de assunto
que, a meu ver, deverá ser tratado em cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado,
quando os valores depositados pelo autor serão transferidos definitivamente aos cofres
públicos.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e
resolvo o mérito da postulação (art. 487, I, CPC), apenas para, refutando expressamente os
demais pleitos, condenar o INSS a (i) revisar a aposentadoria por idade NB 41/142.221.844-6,
recalculando a RMI do benefício com base na consideração, para as competências de
janeiro/2001 a dezembro/2004, de valores de salário-de-contribuição idênticos aos respectivos
tetos do RGPS, e (ii) pagar ao autor os atrasados decorrentes desta revisão desde a DIB
(01.01.2009), com atenção ao limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, mas sem
incidência de prescrição quinquenal. (...)

Como se observa, a sentença determinou o recálculo da RMI da aposentadoria
do autor, "tendo em mente o mesmo total de tempo de contribuição apurado na origem, mas
anotando, para as competências de janeiro/2001 a dezembro/2004, valores de salário-de-
contribuição idênticos aos respectivos tetos do RGPS – nos moldes da planilha da
Contadoria (Evento 114, CALC1, páginas 4/5)".

Assim, não se sustenta a alegação recursal no sentido de que é devido
recolhimento de uma guia GPS para cada competência,  não havendo que se falar em
distorção no cálculo do benefício previdenciário.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000420799v5 e do código CRC 52270aa0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5001071-22.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EUGIANE DOMINGOS FARIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de salário-maternidade. Em suas razões
recusais (Evento 31, Reclno1), alega, em síntese, (i) a sentença ora recorrida merece ser
reformada, pois não foi apreciada com base nos documentos de prova contemporâneas
apresentado, (ii) o juízo “a quo” negou o pedido da recorrente alegando que pelo não há
documento apto a comprovar a atividade rural dentro do período de carência, mas a autora
apresenta diversos documentos de terceiros do grupo familiar que podem ser usados para
comprovar o exercício da atividade rural, (iii) há documentos do grupo familiar que
comprovam a atividade rural de segurado especial em regime de economia familiar, (iv) a
recorrente tem início de prova material (Escritura Pública de Compra e Venda de propriedade
rural, em nome do avô da recorrente) que foi corroborado pelo depoimento pessoal e
testemunhal para comprovar a carência necessária para a concessão dos do
benefício. Contrarrazões no Evento 35, CONTRAZ1.

VOTO

A comprovação do tempo de serviço – e aí está incluído o efetivo exercício de
atividade rural – só produzirá efeitos quando baseada, pelo menos, em início de prova
material, por não ser admitida a prova exclusivamente testemunhal, como dispõe o art. 55, §
3º, da Lei 8.213/1991 e já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através do verbete
149: A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola,
para efeito de da obtenção de benefício previdenciário.

Terá ao direito ao salário-maternidade, na qualidade de segurada especial,
aquela que comprovar o exercício da atividade rural, mesmo que de forma descontínua, nos
últimos dez meses anteriores ao requerimento administrativo.  O documento do Evento 1,
INDEFERIMENTO7 demonstra que as autoras requereram benefício em 08/04/2015 e o
nascimento do seu filho ocorreu em 24/02/2015 (Evento 1, PROCADM4, págs. 02 e 03). 
Assim, deveria apresentar início de prova material relativo ao período de 24/05/2014 a
24/02/2015.

Na inicial, a autora alega que é lavradora e que os documentos apresentados em
esfera administrativa são suficientes para a comprovação do direito da autora em receber o
benefício de Salário Maternidade.
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Para demonstrar início de prova material do alegado labor rural e os requisitos
para obtenção de salário-maternidade na qualidade de segurada especial, a autora apresentou
os seguintes documentos (dentre outros):

(i) Contratos de Parceria Agrícola firmado entre Severo Altoé e Joaquim
Antonio Faria Neto e a autora, no período de 10/09/2008 a 09/09/2011 e no período de
10/09/2011 a 09/09/2014; 

(ii) Declaração da Sra. Thereza Pasqua Marinato Zanette de que conheceu a
autora já adulta quando estava morando na propriedade do pai do Sr. Severo, Sr. Elízio Luiz
Altoé. Afirma que ela já trabalhava nesta propriedade. Afirma que o Sr. Severo Altoé
comprou a propriedade do vizinho, Sr. Luiz Domingos Buzão. Afirma que ela foi morar e
trabalhar na propriedade do Sr. Severo Altoé juntamente com seu marido, Sr. Joaquim
Antonio Faria Neto.

(iii) Declaração do Sr. Reinaldo José Zanette de que conhece a autora há muitos
anos. Afirma que ela sempre trabalhou no meio rural. Afirma que ela já colheu café em sua
propriedade. Afirma que ela já trabalhou na propriedade do pai do Sr. Severo Altoé e depois
foi trabalhar no terreno do Sr. Severo. Afirma que ela trabalhou também no terrreno do Sr.
Fernando Zucoloto.

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não
faria jus ao benefício requerido, sob a seguinte fundamentação:

"O segurado especial, por força do artigo 39 da Lei n.° 8.213/91, tem direito ao
benefício de salário-maternidade no valor de 01 (um) salário mínimo,
independentemente de contribuição para previdência social. Para tanto, basta a
comprovação do período de carência de 10 meses de efetivo trabalho rural,
mesmo que de forma descontínua.

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em
condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados
(§ 1º do art. 11 da Lei 8.213/91).

É cediço, quanto à comprovação do período de carência, ser imprescindível pelo
menos o início de prova material, conforme o disposto no art. 55, § 3° da Lei n°
8.213/91 e na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A parte autora pretende o recebimento do benefício em decorrência do
nascimento de seu filho MARILOY FARIA NETO, em 24/02/2015 (certidão de
nascimento no Evento 1, PROCADM4, fl. 3).

Para a comprovação da atividade rural em regime de economia familiar, a parte
autora juntou, dentre outros documentos:
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Contrato de parceria agrícola de 2008 a 2011 (Evento 11, PROCADM1,
fls. 21/22).

Contrato de parceria agrícola de 2012 a 2014 (Evento 11, PROCADM1,
fls. 23/24).

Destaco que a autora possui inscrição como vendedor em domicílio a partir de
08/08/2014.

Pois bem.

Ainda que a prova material tenha sido satisfatória, sendo possível eventual soma
com o período de contribuições a partir de 08/08/2014, a prova oral produzida
coloca em dúvida o exercício da atividade rural.

Com efeito, a autora afirmou que continuou trabalhando na roça até os 8 meses
de gravidez, o que não foi confirmado pelas testemunhas, já que afirmaram que
a autora deixou o meio rural em 2014.

Sendo assim, diante da disparidade de versões, não há como se reconhecer o
direito ao benefício pleiteado.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido."

Acontece, porém, que a autora comprova um longo período de trabalho rural,
abrangendo inclusive a carência para recebimento do benefício, já que o contrato de parceria
rural juntado aos autos abrange até 09/09/2014. 

Assim, e apesar de não haver nos autos prova material nos últimos 10
meses anteriores ao nascimento do seu filho (em fevereiro de 2015), aplicam-se as
regras previstas no art. 15, incido II da Lei de benefício e prorroga-se a qualidade de segurado
da parte autora até 15/11/2015.

Dessa forma, e analisando a documentação juntada aos autos e os depoimentos
da autora e da testemunha prestados em audiência, é devido o benefício de salário-
maternidade rural à autora.

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora para
determinar a concessão de salário-maternidade desde a data do parto, em 24/02/2015. As
parcelas pretéritas deverão ser atualizadas mediante a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e do caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF).Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação.  Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000373972v14 e do código CRC a60d0fe0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5001505-42.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARIANE LIMA DE SOUSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de concessão de salário-maternidade. Em suas razões
recusais (Evento 35, Reclno1), alega, em síntese, (i) a sentença ora recorrida merece ser
reformada, pois não foi apreciada com base nos documentos de prova contemporâneas
apresentado, (ii) o juízo “a quo” negou o pedido da recorrente alegando que pelo não há
documento apto a comprovar a atividade rural dentro do período de carência, mas a autora
apresenta diversos documentos de terceiros do grupo familiar que podem ser usados para
comprovar o exercício da atividade rural, (iii) há documentos do grupo familiar que
comprovam a atividade rural de segurado especial em regime de economia familiar, (iv) a
recorrente tem início de prova material (Escritura Pública de Compra e Venda de propriedade
rural, em nome do avô da recorrente) que foi corroborado pelo depoimento pessoal e
testemunhal para comprovar a carência necessária para a concessão dos do
benefício. Contrarrazões no Evento 40, CONTRAZ1.

VOTO

A comprovação do tempo de serviço – e aí está incluído o efetivo exercício de
atividade rural – só produzirá efeitos quando baseada, pelo menos, em início de prova
material, por não ser admitida a prova exclusivamente testemunhal, como dispõe o art. 55, §
3º, da Lei 8.213/1991 e já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através do verbete 149:
A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para
efeito de da obtenção de benefício previdenciário.

Terá ao direito ao salário-maternidade, na qualidade de segurada especial,
aquela que comprovar o exercício da atividade rural, mesmo que de forma descontínua, nos
últimos dez meses anteriores ao requerimento administrativo.  O documento do Evento 1,
INDEFERIMENTO7 demonstra que as autoras requereram benefício em 13/06/2018, ou seja,
mais de quatro anos após o nascimento da primeira filha em 30/05/2014 (Evento 1,
CERTNASC10) e cinco meses após o nascimento da segunda filha em 25/01/2018 (Evento 1,
CERTINASC11).  Assim, deveria apresentar início de prova material relativo ao período de
30/8/2013 a 30/05/2014 e 25/4/2017 a 25/01/2018.

Na inicial, a autora alega que desde jovem mora e trabalha na zona rural
juntamente com a sua mãe, os avós e os quatro irmãos, no lugar denominado Córrego do
Sertão, cujo proprietário era o Sr. José David de Souza Filho (avô da autora). Em 2004, seu
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avô faleceu e sua avó passou a ser proprietária da terra. Com o passar do tempo, os irmãos da
autora saíram da propriedade e foram exercer outras atividades, de maneira que atualmente
somente a requerente, uma irmã e a sua mãe trabalham na propriedade rural.

Para demonstrar início de prova material do alegado labor rural e os requisitos
para obtenção de salário-maternidade na qualidade de segurada especial, a autora apresentou
os seguintes documentos (dentre outros):

(i) Certidão de óbito do avô da autora(José David de Souza Filho), datada de
20/04/20014, informando que o mesmo exercia a função de lavrador
aposentado; 

(ii) Escritura Pública de Compra e Venda de propriedade rural, datada de
18/10/1976, na qual o avô da autora compra uma propriedade rural; 

(iii) ITR referente aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 em nome do tio-
avô (Benedito David de Souza) da autora; 

(iv) Contrato de Comodato rural, registrado em cartório no ano de 2009,
pactuado entre a Sra. Doralicia Lima de Souza(avó da autora) e Maria das Dores
Lima de Souza(mãe da autora);

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não
faria jus ao benefício requerido, sob a seguinte fundamentação:

"Cuida-se de pedido de concessão de SALÁRIO MATERNIDADE (segurada
especial), cumulado com o pagamento de retroativos.

 Segundo consta, tal pretensão foi indeferida administrativamente pelo Instituto
Nacional do Seguro Social em virtude do não reconhecimento da qualidade de
segurada especial da autora.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95, combinado
com o art. 1°, da Lei nº 10.259/01, e estando devidamente instruído o feito,
passo a decidir.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a obtenção do benefício requerido, deve
a autora comprovar o exercício de atividades, na qualidade de segurada especial,
pelo período equivalente à carência estabelecida para o benefício em questão,
que corresponde ao período de 10 ou 12 meses anteriores ao nascimento, ainda
que descontínuos, consoante artigo 25, III, da Lei n.º 8.213/91.

Saliente-se que tal artigo deve ser lido em consonância com o art. 39, parágrafo
único, do mesmo diploma legal, vale dizer, a carência de dez contribuições deve
ser aplicada às seguradas especiais que comprovem o pagamento e pretendam o
cálculo do salário maternidade com base nas contribuições vertidas. Já em
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relação às demais seguradas especiais, é devido salário maternidade no valor
de um salário mínimo, bastando que comprovem exercício de atividade rural,
mesmo que de forma descontínua, pelo período de doze meses.

Conforme previsão do art. 55, § 3.º da Lei n. 8.213/91 e a Súmula 149 do STJ,
exige-se pelo menos um início de prova material para a comprovação do tempo
de serviço do rurícola. Contudo, não se pode exigir da parte autora a
comprovação de todo o período, o que seria considerado como prova plena.

Ademais, a jurisprudência pátria é unânime ao fixar entendimento no sentido de
que não é necessário que o início de prova material abranja necessariamente
todo o período que se pretende homologar. A prova testemunhal tem o condão
de ampliar o início de prova material, abrangendo todo o período necessário à
concessão do benefício.

No presente caso, é de se notar que não há nos autos o início de prova material
contemporâneo para comprovar o alegado trabalho rural da autora, sendo
juntada apenas carteira do Sindicato de Trabalhadores Rurais, onde consta que a
autora está filiada desde 02/07/2018, ou seja, após a data de nascimento de suas
filhas, em 30/05/2014 e 25/01/2018 (evento 1, CERTNASC 10 e 11); ITR em
nome de Benedito Davi de Souza, que não pertence ao grupo familiar da autora
(evento 1, anexo 4, páginas 1/24); contrato de comodato e outro de doação,
entre Doralicia Lima de Souza (avós da autora) e Maria das Dores Lima de
Souza (mãe da autora), referente à propriedade situada no Córrego do S0ertão,
Conceição da Barra (evento 1, anexo 14, página 25 e evento 23, PROCADM 1,
página 52).

Realizada audiência, foram ouvidos o depoimento pessoal da autora e das
testemunhas, no sentido de que a autora exercia atividade rural em regime de
economia familiar nas terras da família.

Todavia, registro que não há documento válido relativo à vida laboral da autora,
durante o período contemporâneo ao que pretende comprovar como atividade
rural e a prova oral também não foi satisfatória, eis que não deu detalhes sobre o
alegado trabalho rural da autora.

Dessa forma, analisando a documentação juntada aos autos e os depoimentos da
autora e da testemunha, embora haja indícios de que a autora desempenhou
algum tipo de atividade rural no passado, observo que não são suficientes para a
confirmação do trabalho alegado na inicial, durante o período de carência
necessário.

Assim, considerando a inexistência de início de prova material, tenho que a
parte autora não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade rural
individualmente ou em regime de economia familiar pelo tempo mínimo de
carência exigido no caso concreto, o que impede o deferimento do benefício
pleiteado nos autos.
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Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

De fato, e em que pese a alegação de que a jurisprudência aceita documentos de
terceiros para comprovar o exercício da atividade rural, a autora não apresentou nenhum
início de prova do alegado labor rural durante o período anterior ao nascimento
das filhas (30/8/2013 a 30/05/2014 e 25/4/2017 a 25/01/2018) para corroborar os documentos
de terceiros apresentados. Ora, conforme se extrai da Súmula 34/TNU: Para fins de
comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à
época dos fatos a provar.  Além disso, como bem destacou a sentença, os depoimentos das
testemunhas não se mostraram consistentes.

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000373392v5 e do código CRC 972beff6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:18
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 255



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 227/401

5020177-07.2018.4.02.5001 500000406839 .V24 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5020177-07.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: KEZIA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial "para condenar o INSS a receber e
analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o protocolo de
solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014, afastando-se,
portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-SEI/2017), sem
exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade Pesqueira –
RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Em suas razões de Evento 30, a autora alega que (i)  para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii)  as disposições expressas na lei
ordinária exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade
Pesqueira - art. 2º, § 2º, inciso I da Lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art.
3º da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços - MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP
validado, este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já
se encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação,
por meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/1998, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal. 

Contrarrazões do INSS de Evento 35. 

Contrarrazões da União de Evento 36 suscitando, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, com a consequente incompetência absoluta desta Justiça Federal, e a
ocorrência da prescrição.

VOTO
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Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da União, tendo em
vista que a atuação que gerou toda a problemática em tela é de atribuição do Ministério do
Trabalho, órgão que é o gestor operacional responsável pelos recursos do pagamento do
seguro-desemprego (seguro-defeso para os pescadores artesanais), de modo que não cabe
qualquer escusa de responsabilidade da Fazenda Pública Federal no caso em exame. 

Quanto à alegação de prescrição formulada pela União, nos termos do art. 1° do
Decreto 20.910/1932, cumpre registrar que o direito ao benefício previdenciário, objeto
mediato da presente demanda, é imprescritível, perdendo o beneficiário, apenas, o direito às
prestações atingidas pela prescrição quinquenal, conforme o art. 103 da Lei n. 8.213/199. 

Nos termos da Súmula 85 do STJ:

NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA
FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADOO PROPRIO
DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS
ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURADA AÇÃO.

Agora, passa-se à análise do recurso da parte autora. 

A autora ajuizou esta ação objetivando, em sede de tutela antecipada, que
"o INSS recepcione, processe e defira (art. 2º da Lei 10.779/2003), o pleito de concessão do
atual seguro-defeso (2017/2018), bem como, os vindouros pleitos de recebimento de seguros-
defesos, desde que ainda em vigor os efeitos deste pedido antecipatório, que preencham os
requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de novembro de 2003 (Lei do Seguro
Defeso Pescador Artesanal), reconhecendo a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 3º
da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços- MDIC, que afastou a aplicabilidade para fins de requerimento de
seguro-defeso dos registros validados pelo próprio ato normativo impugnado, bem como do
art. 2º da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca, na parte em que
restringe temporalmente a validade de protocolos de pesca".

Em definitivo, pugnou "pelo mesmo requerido em sede de tutela provisória de
urgência, confirmando-a em sede de cognição exauriente, além de declarar a nulidade do
art. 3º da da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, bem como do art. 2º da Portaria
2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a
validade de protocolos de pesca".

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o
INSS a receber e analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o
protocolo de solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014,
afastando-se, portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-
SEI/2017), sem exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Pelo que se depreende dos autos, a autora alega que se dirigiu à Agência do
INSS  para requerer o seguro-defeso, apresentando todos os documentos necessários para a
habilitação, mas foi informada pelo responsável que não foram encontrados registros para o
CPF informado.
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Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, datado em 2012 (Evento 1). 

 Se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no Ministério de
Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do cadastro impede a
formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora realizar pedido
administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora dirigiu-se ao
SFPA/ES (Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o
cadastro, circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 2012 (data do protocolo de
licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas e honorários advocatícios devido em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000406839v24 e do código CRC feb70a88.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:21
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 256



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 231/401

5020099-13.2018.4.02.5001 500000407833 .V8 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5020099-13.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MEDRADO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial "para condenar o INSS a receber e
analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o protocolo de
solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014, afastando-se,
portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-SEI/2017), sem
exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade Pesqueira –
RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Em suas razões de Evento 37, o autor alega que (i)  para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii)  as disposições expressas na lei
ordinária exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade
Pesqueira - art. 2º, § 2º, inciso I da Lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art.
3º da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços - MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP
validado, este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já
se encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação,
por meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/1998, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal. 

Contrarrazões da União de Evento 42 suscitando, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, com a consequente incompetência absoluta desta Justiça Federal.

Contrarrazões do INSS de Evento 43. 

VOTO

Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da União, tendo em
vista que a atuação que gerou toda a problemática em tela é de atribuição do Ministério do
Trabalho, órgão que é o gestor operacional responsável pelos recursos do pagamento do
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seguro-desemprego (seguro-defeso para os pescadores artesanais), de modo que não cabe
qualquer escusa de responsabilidade da Fazenda Pública Federal no caso em exame. 

Agora, passa-se à análise do recurso da parte autora. 

O autor ajuizou esta ação objetivando, em sede de tutela
antecipada, que "o INSS recepcione, processe e defira (art. 2º da Lei 10.779/2003), o pleito
de concessão do atual seguro-defeso (2017/2018), bem como, os vindouros pleitos de
recebimento de seguros-defesos, desde que ainda em vigor os efeitos deste pedido
antecipatório, que preencham os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de
novembro de 2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), reconhecendo a ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços- MDIC, que afastou a aplicabilidade
para fins de requerimento de seguro-defeso dos registros validados pelo próprio ato
normativo impugnado, bem como do art. 2º da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de
Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a validade de protocolos de
pesca".

Em definitivo, pugnou "pelo mesmo requerido em sede de tutela provisória de
urgência, confirmando-a em sede de cognição exauriente, além de declarar a nulidade do
art. 3º da da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, bem como do art. 2º da Portaria
2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a
validade de protocolos de pesca".

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o
INSS a receber e analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o
protocolo de solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014,
afastando-se, portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-
SEI/2017), sem exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Pelo que se depreende dos autos, o autor alega que se dirigiu à Agência do INSS
para requerer o seguro-defeso, apresentando todos os documentos necessários para a
habilitação, mas foi informada pelo responsável que não foram encontrados registros para o
CPF informado.

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, datado em 2013 (Evento 1). 

 Se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no Ministério de
Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do cadastro impede a
formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à parte autora realizar pedido
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administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora dirigiu-se ao
SFPA/ES (Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o
cadastro, circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 2012 (data do protocolo de
licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas e honorários advocatícios devido em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000407833v8 e do código CRC e9ffcad8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5020071-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial "para condenar o INSS a receber e
analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o protocolo de
solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014, afastando-se,
portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-SEI/2017), sem
exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade Pesqueira –
RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Em suas razões de Evento 38, a autora alega que (i)  para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii)  as disposições expressas na lei
ordinária exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade
Pesqueira - art. 2º, § 2º, inciso I da Lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art.
3º da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços - MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP
validado, este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já
se encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação,
por meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/1998, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal. 

Contrarrazões do INSS de Evento 42. 

Sem contrarrazões da União.

VOTO

A autora ajuizou esta ação objetivando, em sede de tutela
antecipada, que "o INSS recepcione, processe e defira (art. 2º da Lei 10.779/2003), o pleito
de concessão do atual seguro-defeso (2017/2018), bem como, os vindouros pleitos de
recebimento de seguros-defesos, desde que ainda em vigor os efeitos deste pedido
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antecipatório, que preencham os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de
novembro de 2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), reconhecendo a ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços- MDIC, que afastou a aplicabilidade
para fins de requerimento de seguro-defeso dos registros validados pelo próprio ato
normativo impugnado, bem como do art. 2º da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de
Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a validade de protocolos de
pesca".

Em definitivo, pugnou "pelo mesmo requerido em sede de tutela provisória de
urgência, confirmando-a em sede de cognição exauriente, além de declarar a nulidade do
art. 3º da da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, bem como do art. 2º da Portaria
2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a
validade de protocolos de pesca".

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o
INSS a receber e analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o
protocolo de solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014,
afastando-se, portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-
SEI/2017), sem exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Pelo que se depreende dos autos, a autora alega que se dirigiu à Agência do
INSS  para requerer o seguro-defeso, apresentando todos os documentos necessários para a
habilitação, mas foi informada pelo responsável que não foram encontrados registros para o
CPF informado.

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, datado em 2012 (Evento 1). 

 Se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no Ministério de
Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do cadastro impede a
formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora realizar pedido
administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.
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 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora dirigiu-se ao
SFPA/ES (Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o
cadastro, circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 2012 (data do protocolo de
licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas e honorários advocatícios devido em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000407870v3 e do código CRC 2ce7f401.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 258



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 237/401

5019870-53.2018.4.02.5001 500000407890 .V5 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5019870-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIAS SOBRINHO BRUM (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial "para condenar o INSS a receber e
analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o protocolo de
solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014, afastando-se,
portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-SEI/2017), sem
exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade Pesqueira –
RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Em suas razões de Evento 32, a parte autora alega que (i)  para o recebimento
do benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii)  as disposições expressas na lei
ordinária exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade
Pesqueira - art. 2º, § 2º, inciso I da Lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art.
3º da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços - MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP
validado, este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já
se encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação,
por meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/1998, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal. 

Contrarrazões do INSS de Evento 37. 

Contrarrazões da União de Evento 38 suscitando, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, com a consequente incompetência absoluta desta Justiça Federal, e a
ocorrência da prescrição.

VOTO
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Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da União, tendo em
vista que a atuação que gerou toda a problemática em tela é de atribuição do Ministério do
Trabalho, órgão que é o gestor operacional responsável pelos recursos do pagamento do
seguro-desemprego (seguro-defeso para os pescadores artesanais), de modo que não cabe
qualquer escusa de responsabilidade da Fazenda Pública Federal no caso em exame. 

Quanto à alegação de prescrição formulada pela União, nos termos do art. 1° do
Decreto 20.910/1932, cumpre registrar que o direito ao benefício previdenciário, objeto
mediato da presente demanda, é imprescritível, perdendo o beneficiário, apenas, o direito às
prestações atingidas pela prescrição quinquenal, conforme o art. 103 da Lei n. 8.213/199. 

Nos termos da Súmula 85 do STJ:

NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA
FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADOO PROPRIO
DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS
ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURADA AÇÃO.

Agora, passa-se à análise do recurso da parte autora. 

A parte autora ajuizou esta ação objetivando, em sede de tutela
antecipada, que "o INSS recepcione, processe e defira (art. 2º da Lei 10.779/2003), o pleito
de concessão do atual seguro-defeso (2017/2018), bem como, os vindouros pleitos de
recebimento de seguros-defesos, desde que ainda em vigor os efeitos deste pedido
antecipatório, que preencham os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de
novembro de 2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), reconhecendo a ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços- MDIC, que afastou a aplicabilidade
para fins de requerimento de seguro-defeso dos registros validados pelo próprio ato
normativo impugnado, bem como do art. 2º da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de
Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a validade de protocolos de
pesca".

Em definitivo, pugnou "pelo mesmo requerido em sede de tutela provisória de
urgência, confirmando-a em sede de cognição exauriente, além de declarar a nulidade do
art. 3º da da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, bem como do art. 2º da Portaria
2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a
validade de protocolos de pesca".

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o
INSS a receber e analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o
protocolo de solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014,
afastando-se, portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-
SEI/2017), sem exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora alega que se dirigiu à Agência
do INSS  para requerer o seguro-defeso, apresentando todos os documentos necessários para
a habilitação, mas foi informada pelo responsável que não foram encontrados registros para o
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CPF informado.

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, datado em 2012 (Evento 1). 

 Se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no Ministério de
Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do cadastro impede a
formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora realizar pedido
administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora dirigiu-se ao
SFPA/ES (Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o
cadastro, circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 2012 (data do protocolo de
licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas e honorários advocatícios devido em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000407890v5 e do código CRC 850853f9.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5016577-75.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE ROBERTO MACIEL BERRIEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial "para condenar o INSS a receber e
analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o protocolo de
solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014, afastando-se,
portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-SEI/2017), sem
exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade Pesqueira –
RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Em suas razões de Evento 22, a parte autora alega que (i)  para o recebimento
do benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii)  as disposições expressas na lei
ordinária exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade
Pesqueira - art. 2º, § 2º, inciso I da Lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art.
3º da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços - MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP
validado, este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já
se encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação,
por meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/1998, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal. 

Contrarrazões do INSS de Evento 25. 

Sem contrarrazões da União.

VOTO

A parte autora ajuizou esta ação objetivando, em sede de tutela
antecipada, que "o INSS recepcione, processe e defira (art. 2º da Lei 10.779/2003), o pleito
de concessão do atual seguro-defeso (2017/2018), bem como, os vindouros pleitos de
recebimento de seguros-defesos, desde que ainda em vigor os efeitos deste pedido
antecipatório, que preencham os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de
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novembro de 2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), reconhecendo a ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços- MDIC, que afastou a aplicabilidade
para fins de requerimento de seguro-defeso dos registros validados pelo próprio ato
normativo impugnado, bem como do art. 2º da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de
Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a validade de protocolos de
pesca".

Em definitivo, pugnou "pelo mesmo requerido em sede de tutela provisória de
urgência, confirmando-a em sede de cognição exauriente, além de declarar a nulidade do
art. 3º da da Portaria nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, bem como do art. 2º da Portaria
2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca, na parte em que restringe temporalmente a
validade de protocolos de pesca".

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o
INSS a receber e analisar o requerimento administrativo de seguro-defeso instruído com o
protocolo de solicitação da licença de pescador profissional (mesmo se anterior a 2014,
afastando-se, portanto, o limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº 2.546-
SEI/2017), sem exigir a comprovação de registro atualizado no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP (requisito legal previsto no art. 2º, § 2º, I, da Lei 10.779/2003)".

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora alega que se dirigiu à Agência
do INSS  para requerer o seguro-defeso, apresentando todos os documentos necessários para
a habilitação, mas foi informada pelo responsável que não foram encontrados registros para o
CPF informado.

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda,
que as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, datado em 2017 (Evento 1). 

 Se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no Ministério de
Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do cadastro impede a
formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora realizar pedido
administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada
como fundamento para a não apreciação do direito.
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 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora dirigiu-se ao
SFPA/ES (Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o
cadastro, circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento
de cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em
afastamento do direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 5 anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de
2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora
merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do
requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso a partir de 2012 (data do protocolo de
licença de pescador profissional), respeitando-se a prescrição das parcelas.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas e honorários advocatícios devido em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000407957v4 e do código CRC 1bb49b36.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0031459-05.2017.4.02.5053/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: SUELIO DIAS DA ROCHA (AUTOR)

RELATÓRIO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE NA
CONCESSÃO DO SEGURO-DESEMPREGO RECONHECIDA NA SENTENÇA.
CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face da sentença que
reconheceu a fraude na concessão do seguro desemprego e julgou procedente o pedido do
autor, condenando a UNIÃO e a CEF ao pagamento do benefício devido, bem como
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, pro rata. Alega a recorrente, em
síntese, inexistência de comprovação efetiva da ocorrência dos danos morais alegados pela
parte Autora e, eventualmente, redução dos valores arbitrados, a título de danos morais.

VOTO

Acerca da matéria, assevero que a Constituição Federal protege o trabalhador do
desemprego involuntário fornecendo, como meio de suprir suas necessidades básicas e de sua
família, o benefício do seguro desemprego. Pois bem, a patente fraude envolvendo os dados
do autor e o impedindo de receber o benefício (verba alimentar) em momento de necessidade
constitui circunstância que atinge a esfera de direitos do autor, que se vê privado do meio de
subsistência justamente em período de maior dificuldade financeira. No sentido do exposto,
trago à colação o seguinte julgado:

 

ADMINISTRATIVO - SEGURO DESEMPREGO - RESTABELECIMENTO DE
PARCELAS - DANO MORAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O seguro
desemprego é regulado pela Lei nº 7.998, de 11/01/1990, que estabelece, em seu art. 23, que
"compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização do cumprimento do Programa de Seguro-
Desemprego e do abono salarial". Sendo os valores referentes ao benefício do seguro
desemprego recolhidos ao Ministério do Trabalho e Emprego, a UNIÃO FEDERAL é parte
legítima para figurar no pólo passivo da ação, como autoridade que pratica o ato atacado
(no caso, a suspensão do seguro-desemprego) no exercício de suas funções. 2. Em que pese
a gestão do programa de seguro desemprego seja de competência do Ministério do
Trabalho, fato é que, o benefício do autor foi cancelado em vista de três informações de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 261



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 245/401

0031459-05.2017.4.02.5053 500000388033 .V2 JRJ17255© JRJ17255

emprego. Uma das informações foi obtida do cruzamento de dados da CEF, o que aponta
para falha de seu sistema. 3. A falta do auxílio desemprego gerou dificuldades para a
sobrevivência do Autor e mesmo situações de humilhação. A humilhação é perpetuada na
postura judicial adotada pela União Federal quando, mesmo após todos os indícios de
fraude ou de erro crasso do serviço prefere transferir a responsabilidade de sua não-
correção à atuação do trabalhador do que reconhecer a falha e pagar os atrasados. 4. O
direito à indenização “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação enseje enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o
arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
financeiro das partes” (STJ, 4ª Turma, REsp 305566/DF, Rel. Min. Sávio de Figueiredo, in
DJ 22/05/2001, pg. 167).  5. Em relação aos honorários advocatícios, o art. 20 do CPC
estabelece os critérios a serem observados para a sua fixação, não havendo, no entanto,
vinculação aos limites ali previstos, de modo que poderão ser adotados, como base de
cálculo para seu arbitramento, o valor da causa, o valor da condenação ou até mesmo um
valor fixo. Precedentes do STJ (REsp 903152/MA e AgRg no Ag 750360/RS). 6. Parcialmente
providas a Remessa Necessária e a Apelação da UNIÃO FEDERAL. Provido o Recurso
Adesivo da CEF. (TRF 2, APELRE 201051010118308 RJ, OITAVA TURMA
ESPECIALIZADA, Publicação29/10/2014, Relator Desembargador Federal MARCELO
PEREIRA DA SILVA)

 

No caso dos autos, a UNIÃO afirma que não há elementos suficientes para se
concluir pela ocorrência de fraude, aduzindo, ainda, que a situação está sendo apurada em
processo administrativo, ainda sem conclusão.

 

Entretanto, compulsados os autos, observo que os elementos presentes apontam
para a existência de fraude em nome do autor, com o intuito de sacar os valores do seguro
desemprego, demanda que infelizmente tem se tornado frequente no âmbito dos Juizados
Especiais Federais.

 

Ademais, verifico que a UNIÃO não trouxe aos autos qualquer prova ou
argumento que infirmasse a tese acolhida na sentença, motivo pelo qual a manutenção da
procedência do pedido se impõe.

 

Nessa tessitura, considerando a natureza essencialmente alimentar do benefício
em foco, tenho que o bloqueio perpetrado, que privou a parte acionante de auferi-lo pelo
lapso superior a quatro anos, é fato suficientemente relevante para fazer exsurgir o dever
ressarcitório pelo dano moral produzido, que, na espécie, operou-se in re ipsa.
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Nesse exato sentido, trago à colação o aresto que se segue:

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NO PAGAMENTO DO SEGURO
DESEMPREGO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.

1. É devida indenização por dano moral à trabalhadora que se viu impedida de
sacar parcelas do seguro desemprego, em razão de erro exclusivo da CEF que, inicialmente,
efetuou cadastro de outra pessoa sob o mesmo número de PIS/PASEP da autora e,
posteriormente, em decorrência de tal erro deixou de lhe pagar, oportunamente, as parcelas.

2. Considerando-se que a autora ficou sem receber o benefício a que fazia jus
por seis meses, tendo que buscar outros meios para prover seu sustento e pagar suas contas, o
valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), quantia esta que não é irrisória nem exorbitante, além de não descurar do aspecto
punitivo.

3. Apelação parcialmente provida.” (TRF2, AC 200351010105700 RJ,
QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Rel. Juiz Federal Convocado LUIZ PAULO S.
ARAUJO FILHO, E-DJF2R - 26/05/2010)

 

Na fixação da indenização por dano moral, é dever do juiz sempre observar as
circunstâncias do caso concreto, mediante o exame da gravidade objetiva do dano, seu efeito
lesivo, natureza e extensão, além das condições socioeconômicas da vítima e do ofensor. O
valor da indenização por dano moral não pode ser excessivamente alto, pois isso representaria
enriquecimento indevido da vítima do dano, nem muito baixo, de modo a não desestimular
outras condutas danosas similares.

 

No caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado
segundo os fatos narrados. O seguro-desemprego foi requerido pelo autor em 01/12/2014,
após a rescisão do seu contrato de trabalho ocorrida em 20/11/2014.

 

 Em razão de pagamento fraudulento de seguro desemprego a terceiro, no ano
de 2014, o Autor não logrou êxito até a presente data, em receber as cinco parcelas a que teria
direito.

 

O autor deixou de receber o que lhe era devido quando mais precisava, já que
estava desempregado. Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto e suficiente
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para a reparação do dano causado a ele.

 

Voto por conhecer o Recurso da União e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno a UNIÃO (recorrente vencida) ao pagamento da verba honorária que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000388033v2 e do código CRC 244df60e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:15
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5018249-84.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

 

ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA interpôs o presente recurso como
medida de urgência pugnando, inclusive a título de tutela provisória de urgência, pela
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e pela concessão de auxílio-doença, ante o
indeferimento do pedido nesse sentido na ação 5015845-60.2019.4.02.5001/ES, que tramita
no 1º Juizado Especial de Vitória. 

Em suas razões (Evento 1 - REC2), alega que (i) é portadora de artrite
reumatoide soronegativa, ainda com artrite ativa, PCR alto, com sinovite ativa, no momento
em uso de medicação imunossupressora, além de ser portadora de lúpus eritematoso
disseminado (sistêmico) e hipertensão, doença cardíaca (angina) e escoliose dorsal superior,
(ii) em decorrência da artrite reumatoide soronegativa, sofre de dores musculares em todas as
articulações, principalmente na região lombar da coluna, nos cotovelos, pés e mãos e demais
membros do lado direito do corpo, com inchaço constante, especialmente nos pés, braços,
cotovelos e dedos, infecções, parestesias na pele, coceira nos olhos, dormência nos membros
inferiores e superiores do corpo, restrição dos movimentos das mãos, muita sensação de
cansaço e fraqueza, perda da força muscular dos braços e das pernas, o que ocasiona “falha”
muscular e quedas repentinas, tonturas e quedas de cabelos ocasionadas pela medicação forte,
como também ansiedade, dificuldade de locomoção, dificuldade para segurar objetos,
deixando-os caírem das suas mãos frequentemente, dificuldade de ficar parada na mesma
posição por muito tempo, seja em pé ou sentada, dificuldade para andar e para realizar
atividades simples e cotidianas, tais como lavar e estender roupas no varal, lavar louça e
limpar a casa, (iii) está impossibilitada de pegar qualquer peso, realizar esforço físico, como
agachar-se, subir e descer escadas ou locais íngremes etc., (iv) há laudo médico
fornecido pelo SUS demonstrando a veracidade da alegação para restabelecimento do auxílio-
doença, pois o documento afirma a absoluta falta de condições laborativas, (v) deve ser
aplicado o princípio do “in dubio pro misero” em situações como a dos autos, na qual
constam laudos médicos particulares bem como perícias realizadas pelo INSS com
conclusões divergentes, ambos realizados por profissionais igualmente qualificados e nos
quais não é possível verificar a existência de qualquer inconsistência, ambiguidade ou
contradição que possa afastar um deles, (vi) deve ser aproveitado o laudo que melhor
beneficie o trabalhador, em face de sua hipossuficiência em relação ao órgão previdenciário,
numa perfeita aplicação do princípio “in dubio pro misero”, que garante que em caso de
dúvida quanto aos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, em respeito ao
princípio da dignidade da pessoa humana e ao fim social e natureza alimentar da benesse
postulada, (vii) o indeferimento do pedido administrativo teve por base o exame realizado
pela perícia médica do INSS, que concluiu que não foi constatada a permanência da
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incapacidade laborativa ou para a atividade habitual da agravante, contudo, em que pese tal
afirmação e presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, consta
expressamente dos documentos acostados que era empregada doméstica, 60 anos, portadora
de mal de Parkinson, tendo concluído o expert pela sua incapacidade total e permanente
desde 2017, o que, em sede de exame sumário, é suficiente a demonstrar a existência da
doença, restando suficientemente caracterizada a verossimilhança da alegação necessária à
antecipação da tutela jurisdicional, e (viii) a natureza alimentar do benefício pleiteado
evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação imputado ao agravado pela
suspensão do pagamento, o que reforça a necessidade da concessão da medida ainda que em
detrimento de eventual dano patrimonial ao ente público no caso de reversão do provimento,
devendo se privilegiada a dignidade da pessoa humana entabulada no inciso III do art. 1º da
Constituição Federal de 1988. 

Decisão de Evento 3 indeferindo o pedido de concessão de tutela provisória de
urgência no sentido de determinar o pagamento de auxílio-doença.

Interposição de agravo regimental de Evento 9, pela parte autora, não recebido
por este Juízo por ausência de previsão legal, conforme decisão de Evento 14.

Sem manifestação da parte contrária.

VOTO

A decisão indeferiu a medida liminar, entendo que a análise da incapacidade
labortiva da parte autora seria possível após a realização de perícia judicial, sob os seguintes
fundamentos:

(...)

Em ações previdenciárias, não é comum conceder a tutela provisória de urgência antes da
realização da perícia judicial no segurado. Em cognição sumária, nem sempre é possível a
demonstração inequívoca da necessidade da recorrente na continuidade do recebimento do
benefício de auxílio-doença. 

Por se tratar de benefício de natureza alimentar, não há dúvidas a respeito do perigo de dano
em razão da demora, porém os elementos dos autos, sem a elaboração de perícia judicial, não
evidenciam, de plano, a probabilidade do direito alegado. Isso porque o quadro clínico da
autora se mostra complexo e o estado incapacitante somente se revelaria com a análise
conjunta dos laudos médicos particulares e do laudo pericial, conforme bem destacou a
decisão recorrida.

Seria necessária, portanto, a realização de perícia médica por um especialista para que
proceda a um exame clínico criterioso. O juízo a quo já determinou a designação da prova
pericial e a intimação da autora para que se manifestasse sobre antecipar por sua conta o
valor dos honorários periciais, não cabendo, neste incidente, a discussão sobre essa questão. 

Não obstante, o rito dos juizados especiais federais é célere, sendo proferida a sentença logo
após a realização da perícia médica. 
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Ante o exposto,  indefiro o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para
determinar o pagamento de auxílio-doença.

(...)

Desnecessário reiterar os fundamentos da decisão supracitada, os quais serão
tomados, como razões de decidir, para indeferir o pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, ratificando-se a tutela provisória de urgência concedida.  

Compulsando os autos principais, nota-se que a parte autora já realizou o
depósito dos honorários periciais em 3/9/2019 e que, em 5/9/2019, o juízo a quo determinou a
realização de perícia médica para o dia 27/9/2019, estando no aguardo da juntada do laudo
pericial. 

Voto por conhecer o recurso como medida de urgência e negar-lhe provimento.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000384213v7 e do código CRC bdb88dce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/12/2019, às 14:19:20
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5020135-21.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRASO NO
CUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA. MULTA
DIÁRIA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA CONTRA A QUAL NÃO FOI
INTERPOSTO RECURSO. COISA JULGADA. ATRASO COMPROVADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS com pedido de medida liminar, contra decisão da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de
Itapemirim/ES, proferida nos autos do processo nº 5002663-38.2018.4.02.5002,
que consolidou o valor da multa diária arbitrada naquela demanda em R$ 6.000,00, valor
posteriormente retificado para R$ 3.100,00.

O impetrante alega o que segue:

A sentença julgou procedente o pedido (EVENTO 24), condenando o INSS a “conceder o
benefícioprevidenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB em 24/08/2018 e
DIP na presente data”, tendo determinado a implantação do benefício em prazo desarrazoado
sob pena de incidência de MULTA, sem qualquer justificativa, uma vez que não houve efetiva
recalcitrância, resistência, ou mesmo efetivo descumprimento.

Estabeleceu, na sequência (Evento 37), a renovação da “a intimação do INSS através da
Procuradoria Federal e da EADJ para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, cumprir a
obrigação de fazer/tutela provisória de urgência, mediante comprovação nos autos, sob pena
de majoração da multa anteriormente arbitrada”. 

O INSS impugnou a sentença no tocante à imposição de multa (Evento 63), especialmente
porque o CPC estipula o prazo processual em dias úteis.

Entretanto, o magistrado indeferiu o requerimento conforme fundamentos constantes nos
despachos dos Eventos 65 e 73:

(...)

Como dito, o sistema intimou a APSADJ fixando o prazo final em 12.06.2019 (Evento 27),
inexistindo, portanto, 31 dias de atraso", pois eventual multa deveria ser fixada a partir de
13.06.2019 (primeiro dia do atraso).

O prazo não deve ser contado em dias corridos, por ser processual, ainda que a intimação
tenha sido direcionada diretamente para a APSADJ, pois a referida Agência da Previdência
Social de Atendimento de Demandas Judiciais foi criada com o intuito de evitar a intimação
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por intermédio da Procuradoria Federal, com o claro objeto de dar economia e celeridade
processuais, importantes princípios que orientam os processos perante os Juizados Especiais.

Embora tenha havido um atraso corre que mesmo assim a multa não deve ser aplicada.

Primeiramente, já é de conhecimento público e notório da dificuldade vivenciada pela
APSADJ em relação à falta de estrutura (carência de servidores) que ocasionou um acúmulo
de processos para cumprimento. Fechar os olhos para tal situação é apenas agravar o
problema, ignorando a finitude dos orçamentos públicos (que o diga a falta de verba
orçamentária para o pagamento das perícias médicas realizadas judicialmente).

Em segundo lugar, eventual atraso ocorre para todos os segurados, e não somente na presente
ação, cuja fixação de multa significar preterição à fila de atendimentos e violação ao critérios
isonômico.

Em terceiro plano, nota-se um valor exacerbado de multa, fixada em R$ 100,00 por dia e
que, no caso concreto, corresponde a mais de 20% do montante devido.

(...)

Portanto, espera-se que seja afastada a multa fixada, eis que não houve descumprimento,
pela contagem em dias úteis. Eventualmente, requer a fixação da multa em R$ 50,00 por
dia, no total de R$ 350,00 (7 dias úteis).

Ademais, a cobrança de multa representa um atentado à vinculação da receita das
contribuições previdenciárias. A multa cominada ao INSS é de todo inconstitucional, pois seus
bens são inalienáveis e suas receitas têm destinação específica para pagamento de benefícios.

(...)

A referida multa, se revela totalmente desproporcional ao valor da condenação imposta na
demanda.

(...)

Ademais, salta aos olhos a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que
antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a
obrigação de fazer espontaneamente.

(...)

A liminar foi indeferida (evento 3).

A autoridade impetrada (evento 7) aduziu que o seu entendimento foi expressamente
demonstrado na fundamentação da decisão impugnada.

 A União manifestou ausência de interesse no feito (evento 11).

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (evento 16).

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito
dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão
manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte, causando-lhe
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dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio; XAVIER, Flávia da
Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais, Curitiba: Juruá, 3. ed., 2012, p.
304). Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de
segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos
jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de
produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

Na presente hipótese, a decisão (evento 65) proferida nos autos originários (5002663-
38.2018.4.02.5002), em 26/7/2019, consolidou o montante de R$ 6.000,00 a título de atraso
no cumprimento da tutela provisória de urgência, em razão da multa diária fixada na sentença.

A decisão contém o seguinte teor:

Inicialmente, esclareço que o prazo para o cumprimento de medida de urgência trata-se de
prazo material, não submetido, portanto, à contagem própria aos prazos processuais.
Ademais, de acordo com o disposto no artigo 214, II, do CPC, o período de férias forenses,
feriados1 e recesso não suspende o prazo para cumprimento da tutela de urgência.

Por sua vez, conforme preconiza o §4º do art. 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia
em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado.”

No caso dos autos, restou expresso na sentença proferida que o prazo concedido ao INSS
deveria ser contado em dias corridos. Conclui-se, pois, que o valor das astreintes deve ser
calculado considerando-se dias contínuos, e não úteis.  

Pois bem. De acordo com o evento 27, a EADJ do INSS foi intimada para cumprimento da
obrigação de fazer, com início da contagem do prazo em 24/04/2019. Todavia, a obrigação
somente foi cumprida no dia 24/06/2019 (evento 42), contabilizando-se 60 dias de atraso.

Como pode se observar, a Autarquia não apresentou justa causa para o cumprimento
extemporâneo da obrigação, arguindo, em resumo, a escassez de recursos materiais e
humanos, além de ausência de razoabilidade.

Diante do que dispõem o §1º, do art. 536, e o art. 537, caput, do CPC, extrai-se que a
imposição de multa diária independe da recalcitrância do devedor, podendo ser fixada desde
logo pelo Juízo, inclusive de ofício.

Tratando-se de situação em que se discute o direito à benefício previdenciário, verba de
caráter alimentar, faz-se necessária a imposição de meios de coerção que garantam a
utilidade e eficácia do provimento jurisdicional, sob pena de causar ao paciente grave dano de
difícil ou incerta reparação, legitimando-se, pois, o montante arbitrado.

Saliento que a referida multa não se confunde com aquela prevista no artigo 77 do CPC,
aplicável às hipóteses de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Cumpre mencionar,
também, que a obrigação decorrente da tutela provisória de urgência não se submete aos
prazos previstos no §5º do art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e no art. 17 da Lei nº 10.259/01, uma
vez que estes dizem respeito, respectivamente, ao primeiro pagamento administrativo do
benefício e ao cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, diferenciando-se, pois, da
obrigação de fazer imposta ao Réu.
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Todavia, levando em consideração o próprio objeto processual, assim como o fato de que o
atraso não trouxe maiores repercussões ao caso concreto, possibilitando o cumprimento eficaz
da medida, ainda que tardio, entendo que o valor total das astreintes atingiu patamar que
confronta com a razoabilidade e a proporcionalidade, isto é, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Não se pode olvidar que a multa fixada, embora represente uma medida educativa e coercitiva,
não deverá ser utilizada como forma de enriquecimento sem causa do favorecido, podendo o
magistrado, verificando a exorbitância, reduzir o quantum devido. A respeito:

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa
cominatória deve ser fixada em valor razoável, podendo, em casos como o dos autos, em que
desobedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ser revista em qualquer
fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, pois tal não
constitui ofensa a coisa julgada.” (STJ, Rcl 3.897/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, jul.
11.04.2012, DJe 12.06.2012)

Dessa forma, considerando o fim precípuo buscado através da fixação da multa em discussão,
a qualidade das partes e do objeto principal da demanda e, embora seja inescusável a omissão
do Réu em cumprir a determinação judicial, entendo razoável a limitação do crédito
resultante da aludida multa a R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de não restar configurado o
enriquecimento ilícito da parte.

Intimem-se.

Após, requisite-se o pagamento dos valores devidos.

O INSS não interpôs recurso em face da sentença que fixou a multa ora impugnada. Após o
trânsito em julgado da sentença e após a expedição do RPV para pagamento do valor
principal, o INSS requereu a reconsideração da multa fixada na sentença (Evento 63), em
razão do que foi proferida a decisão ora impugnada.

Posteriormente, em 15/08/2019, foi proferida a seguinte decisão (Evento 73) nos autos do
processo originário:

Reexaminando o feito, constato a existência de inexatidão material na decisão do evento 65,
relativamente ao cômputo dos dias de atraso no cumprimento da obrigação de fazer.

Considerando que o início da contagem do prazo de 30 dias se deu em 24/04/2019 e a
obrigação de fazer foi cumprida em 24/06/2019, verifica-se que, em verdade, a obrigação foi
cumprida com 31 dias de atraso.

Por consequência, preservando-se os parâmetros adotados pela referida decisão, há que se
reduzir o quantum apurado pelo Juízo.

Diante do exposto, única e exclusivamente em razão da referida inexatidão material, revejo
parcialmente a decisão do evento 65 para reduzir o valor devido a título de multa para R$
3.100,00 (três mil e cem reais),  correspondente a 31 dias de atraso, mantendo-se os seus
fundamentos.

Intimem-se

Após, requisite-se o pagamento.
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Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 

A multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária,
podendo ser modificada pelo juiz mesmo após o trânsito em julgado da sentença, se
demonstrado o seu excesso, nos termos do art. 537, § 1°, do CPC.

Portanto, a fixação de multa, por si só, não constitui decisão teratológica, nela não se
vislumbrando qualquer indício de ilegalidade ou abuso de poder.

No presente caso, contudo, a multa foi fixada na sentença - contra a qual não foi interposto
recurso -, tendo a decisão impugnada apenas consolidado o respectivo valor, após verificação
de atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Depreende-se dos autos originários que a sentença determinou ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso. O prazo para a APSDJ de 30 dias corridos - iniciado em 24/04/2019,
conforme  Eventos 27 e 28 dos autos originários - findou em 23/05/2019. Foi determinada a
renovação da intimação do INSS para implantação do benefício no prazo de 10 dias corridos,
conforme Evento 37, sob pena de majoração da multa anteriormente fixada, tendo se iniciado
o novo prazo em 26/06/2019, conforme Eventos 38 e 41.  Em 24/06/2019, o INSS comprovou
a implantação do benefício nessa data (Evento 42 dos autos originários).

São 31 dias de atraso, segundo apurou o magistrado em sua última decisão, na qual limitou o
valor total da multa em R$ 3.100,00, que equivale a R$ 100,00 por dia de atraso. 

Pelo exposto, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000415707v3 e do código CRC 47fd297c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5014780-30.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRASO NO
CUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA. MULTA
DIÁRIA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA CONTRA A QUAL NÃO FOI
INTERPOSTO RECURSO. COISA JULGADA. ATRASO COMPROVADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, ora impetrante, com pedido de medida liminar, contra decisão da 3ª Vara
Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ora impetrada, proferida em 03/07/2019, nos autos
do processo nº 5002818-41.2018.4.02.5002 (autos principais), que consolidou o valor da
multa diária arbitrada naquela demanda em R$ 14.000,00 (anexo 2 do Evento 1). Pugna, ao
final, liminarmente, para sustar o cumprimento da decisão ora impugnada, suspendendo-se o
curso do processo originário. 

O impetrante alega, na inicial que (i) a APSDJ foi intimada para o cumprimento da ordem
judicial com prazo iniciando em 26/03/2019 com prazo final para cumprimento em
10/05/2019, sendo o prazo  renovado por mais 10 (dez) dias; (ii) esse novo prazo teria início
em 29/05/2019, mas o INSS comprovou o cumprimento em 23/05/2019 (Evento 41),
portanto não há multa a ser cobrada diante da renovação do prazo e cumprimento antes do seu
início (do novo prazo concedido pela autoridade coatora); (iii) por esse motivo, a autarquia
requereu a reconsideração e exclusão da multa "prevista", mas tal insurgência não foi acatada
pelo Juízo a quo, decisão esta objeto do presente mandamus; (iv) embora inexista vedação
legal à cominação de astreintes em desfavor da Fazenda Pública, é cediço que a medida deve
consistir em provimento excepcional na medida em que onera ainda mais a atividade estatal,
dependendo da configuração de recalcitrância ou resistência ao cumprimento da determinação
judicial, não sendo adequada sua fixação desde logo; (v) não se mostra possível a fixação
antecipada de multa coercitiva contra a Fazenda Pública sob o pretexto de que será
descumprido o comando relativo à implantação do benefício; (vi)  a cominação de multa no
corpo da decisão conduz à presunção de que a autarquia, ordinariamente, resiste ao
cumprimento de decisões judiciais, o que não ocorre; (vii) por ser ente da Administração
Pública, tem como dever atender às determinações do Poder Judiciário, fazendo isso,
entretanto, dentro das limitações materiais e orçamentárias a ela impostas, o que deve ser
considerado pelo juiz ao fixar prazos para atendimento; (viii) a autarquia previdenciária
convive com a falta notória de recursos materiais e humanos para um procedimento mais
célere, sendo que apenas nas hipóteses excepcionais de resistência comprovada é que seria
cabível a fixação da multa diária; (ix) a imposição do pagamento de astreintes exige uma
situação em que fique comprovada a má-fé, o que não costuma ser o caso da Administração
Pública; (x) o  INSS está ciente da necessidade do cumprimento dos prazos legais e

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 264



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 257/401

5014780-30.2019.4.02.5001 500000415063 .V4 JES10621© JES10621

regulamentares de tramitação e apreciação do processo administrativo, notadamente quando
envolvem interesses de particulares, entretanto, por mais que tenha o dever jurídico de
cumprir todos os prazos, nem sempre isto é possível, levando em consideração o volume de
trabalho e, reitere-se, a carência de recursos materiais e humanos; (xi) assim, inviável a
aplicação de multa desde já e no montante fixado, o que implicará tão-somente o
enriquecimento sem causa de uns poucos segurados em detrimento de todos os outros; (xii)
por certo que o INSS, como qualquer outro ente público, não poderia validamente estar isento
das sanções referentes ao cumprimento de determinação judicial, sob pena de estar imune,
igualmente, de qualquer observância ao seu conteúdo, o que seria absurdo; (xiii) contudo, as
circunstâncias que justificam a medida em apreço diferenciam-se para entes públicos e
privados em virtude das peculiaridades de cada qual e, in casu, não se encontram presentes
quaisquer dos referidos pressupostos; (xiv) as astreintes, como medida caracterizadora de
sanção contra devedor impontual, não podem ser banalizadas como instrumento essencial à
determinação judicial, pois esta por si só já é cogente, tornando-se cabível a utilização de
outros meios coercitivos apenas no caso de mora injustificável, a denotar a abstenção dolosa
ao cumprimento; (xv) não tem qualquer propósito a sua fixação de antemão, a partir da
presunção do dolo e do consequente descumprimento; (xvi) o Superior Tribunal de Justiça já
pacificou entendimento no sentido de que só é possível a exigência das astreintes após o
descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por sentença
judicial; (xvii) não se mostra razoável o comando que impõe incondicionalmente multa diária
à Fazenda Pública; (xviii) além disso, no caso de determinação de implantação de benefício
com a advertência ("sob pena de") da possível imposição de multa diária, esta deve ser fixada
em montante razoável; (xix) uma multa diária de R$100,00 (cem reais) representa R$
3.000,00 (três mil reais) em um mês, valor superior a 3 (três) salários mínimos e às vezes
muito próximo do próprio proveito econômico pretérito no processo, mormente no presente
caso em que a ação tramita sob o rito dos Juizados Especiais Federais; (xx) ainda que mantida
a medida coercitiva, tem-se por exíguo o prazo fixado pelo Juízo, sendo evidente que a
fixação de astreintes depende do estabelecimento de prazo razoável para o cumprimento da
decisão; (xxi) o valor das astreintes deve atender ao princípio da proporcionalidade, não pode
ser exorbitante, sendo certo que vigora como postulado normativo no sistema jurídico pátrio a
vedação ao enriquecimento sem causa; (xxii) no caso,  não houve fixação incondicional de
multa, mas mera advertência da possibilidade de sua incidência; (xxiii) tendo em vista que o
mandamento judicial foi cumprido e que não houve expressa determinação judicial para a
inclusão de multa no cálculo de liquidação, inviável tal conduta de ofício pela contadoria do
Juízo, sendo indevida a multa no presente feito; (xxiv) a contadoria computou, para fins de
cálculo da multa diária, os dias corridos, quando, na forma do art. 12-A da Lei 9.099/1995,
alterado pela Lei 13.728/2018, aplicável ao rito dos Juizados Especiais Federais de acordo
com o art. 1º da Lei 10.259/2001, "na contagem de prazo em dias, estabelecido pela lei ou
pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de
recursos, computar-se-ão somente os dias úteis"; (xxv) considerando que não houve
propriamente decurso de prazo ou, subsidiariamente, que o cumprimento da ordem judicial
deu-se dentro de prazo estipulado como razoável (45 dias), deve ser afastada a multa diária
aferida; e (xxvi) subsidiariamente, deve ser a multa reduzida para cinquenta reais e sua
fixação em dias úteis.

A liminar foi deferida pelo juízo tabelar (evento 3), para determinar a suspensão da decisão
impugnada nos autos da ação 5002818-41.2018.4.02.5002, para que, após a manifestação da
autoridade coatora, seja reapreciado o valor real a ser executado, conforme a resposta, nos
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termos da fundamentação.

A autoridade coatora (evento 6) aduziu que seu entendimento foi expressamente demonstrado
na fundamentação da decisão objeto de impugnação por meio da impetração do mandado de
segurança.

O Ministério Público Federal opinou pela denegaçao da segurança (evento 8).

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito
dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão
manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte, causando-lhe
dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio; XAVIER, Flávia da
Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais, Curitiba: Juruá, 3. ed., 2012, p.
304). Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de
segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos
jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de
produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

Na presente hipótese, nota-se que a decisão proferida nos autos principais (5002818-
41.2018.4.02.5002), em 3/7/2019, consolidou o montante de R$ 14.000,00 a título de atraso
no cumprimento da tutela provisória de urgência, em razão da multa diária fixada na sentença,
que assim decidiu:

Inicialmente, esclareço que o prazo para o cumprimento de medida de urgência trata-se de
prazo material, não submetido, portanto, à contagem própria aos prazos processuais.
Ademais, de acordo com o disposto no artigo 214, II, do CPC, o período de férias forenses,
feriados e recesso não suspende o prazo para cumprimento da tutela de urgência.

Por sua vez, conforme preconiza o §4º do art. 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia
em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado.”

No caso dos autos, restou expresso na sentença proferida que o prazo concedido ao INSS
deveria ser contado em dias corridos. Conclui-se, pois, que o valor final das astreintes deve
ser calculado considerando-se dias contínuos, e não úteis.  

Pois bem. De acordo com o evento 25, a EADJ do INSS foi intimada para cumprimento da
obrigação de fazer, com início da contagem do prazo em 26/03/2019. Todavia, a obrigação
somente foi cumprida no dia 23/05/2019 (evento 41), após nova intimação, justificando-se,
assim, a incidência da multa arbitrada.

Como pode se observar, a Autarquia não interpôs recurso em face da sentença proferida,
deixando de se utilizar, oportunamente, do mecanismo apropriado para a apresentação de
questionamentos sobre o teor do decisum, inclusive sobre o valor e legalidade das astreintes.
Também não apresentou justa causa para o cumprimento extemporâneo da obrigação,
arguindo, em resumo, a escassez de recursos materiais e humanos, além de ausência de
razoabilidade.

Diante do que dispõem o §1º, do art. 536, e o art. 537,caput, do CPC, extrai-se que a
imposição de multa diária independe da recalcitrância do devedor, podendo ser fixada desde
logo pelo Juízo, inclusive de ofício.
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Tratando-se de situação em que se discute o direito à benefício previdenciário, verba de
caráter alimentar, faz-se necessária a imposição de meios de coerção que garantam a
utilidade e eficácia do provimento jurisdicional, sob pena de causar ao paciente grave dano de
difícil ou incerta reparação, legitimando-se, pois, o montante arbitrado.

Saliento que a referida multa não se confunde com aquela prevista no artigo 77 do CPC,
aplicável às hipóteses de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Cumpre mencionar,
também, que a obrigação decorrente da tutela provisória de urgência não se submete aos
prazos previstos no §5º do art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e no art. 17 da Lei nº 10.259/01, uma
vez que estes dizem respeito, respectivamente, ao primeiro pagamento administrativo do
benefício e ao cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, diferenciando-se, pois, da
obrigação de fazer imposta ao Réu.

Dessa forma, diante do atraso considerável para o cumprimento da tutela provisória de
urgência, é devido, a título de multa, a importância apurada pela parte autora, no total de R$
14.000,00 (quatorze mil reais).

Intimem-se.

Após, requisite-se o pagamento dos valores devidos.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.  Assim, a multa
diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária, sem,
contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela parte, nos termos do art. 537, § 1º,
do CPC.

Registre-se que a multa cominatória diária pode ser modificada pelo juiz mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, se demonstrado o seu excesso, nos termos do art. 537, § 1°,
do CPC. 

No presente caso, contudo, a multa foi fixada na sentença contra a qual não foi interposto
recurso inominado, tendo a decisão impugnada apenas consolidado o respectivo valor, após
verificação de atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Assim é que o valor
da multa integra a coisa julgada, não cabendo a respectiva análise nesta sede.

Compulsando os autos da ação principal, nota-se que a sentença foi proferida em 15/3/2019,
com a determinação que a autarquia implementasse o benefício em 30 dias corridos, sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (trânsito em julgado em 9/4/2019). A Agência da Previdência
Social (Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais de Vitória/ES) foi intimada,
em 26/3/2019, para cumprir a ordem em 30 dias (data final em 10/5/2019). Em 13/5/2019, o
autor insurgiu-se, nos autos, pugnando pelo cumprimento da medida liminar em questão e o
Juízo a quo, em 14/5/2019, determinou que a autarquia cumprisse a ordem em 10 dias, sob
pena de majoração da multa anteriormente arbitrada. Porém, o cumprimento da obrigação de
fazer ocorreu somente em 23/5/2019, ou seja, apenas no 14º dia após o período em que se
iniciou a fixação da multa diária.
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Registre-se que o despacho proferido em 14/5/2019, no sentido de renovar a intimação do
INSS para, no prazo de 10 dias, cumprir a tutela provisória de urgência, não tem o condão de
ampliar o prazo de 30 dias fixado na sentença e que, inclusive, já estaria expirado, servindo
tão-somente para evitar a majoração da multa  diária aplicada. 

Pelo exposto, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000415063v4 e do código CRC c1385ab4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:13
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5012460-07.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRASO NO
CUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA. MULTA
DIÁRIA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA CONTRA A QUAL NÃO FOI
INTERPOSTO RECURSO. COISA JULGADA. ATRASO COMPROVADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, com pedido de medida liminar, contra decisão do Juízo Substituto da 3ª VF
de Cachoeiro de Itapemirim proferida em 16/05/2019, nos autos do processo nº 5002017-
28.2018.4.02.5002 (autos principais), que consolidou o valor da multa diária arbitrada naquela
demanda em R$ 6.500,00 (COMP2 do Evento 1, fl. 186). 

O impetrante alega, na inicial que (i) a sentença julgou procedente o pedido e condicionou
eventual cessação do benefício à realização de perícia médica pelo INSS, independentemente
de qualquer iniciativa do autor, violando o previsto no § 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91; (ii)
determinou, ainda, a implantação do benefício em prazo desarrazoado sob pena de incidência
de multa, sem qualquer justificativa, uma vez que não houve efetiva resistência ou
descumprimento; (iii) o juízo impetrado estabeleceu na sequência a renovação da intimação
do INSS através da Procuradoria Federal e da EADJ para, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, comprovar nos autos o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária
no valor de R$ 1.000,00; (iv) o INSS impugnou a sentença no tocante à imposição de multa,
mas o magistrado impetrado indeferiu sob o fundamento de que a autarquia não interpôs
recurso em face da sentença proferida; (v) o prazo para o recurso inominado nos Juizados é de
10 dias, enquanto que a determinação para a APSDJ dar cumprimento à decisão judicial era
de 30 dias, portanto, lhe faltaria o pressuposto processual do interesse recursal, na medida em
que não poderia recorrer em 10 dias de uma determinação judicial para o qual o juízo fixou o
prazo de 30 dias para cumprimento; (vi) a cobrança da multa representa um atentado à
vinculação da receita das contribuições previdenciárias; (vii) a referida multa é
desproporcional, eis que em muitos casos poderá importar em pagamento de montante a título
de multa em valor superior ao devido a título de parcelas atrasadas; (viii) o Superior Tribunal
de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que só é possível a exigência das astreintes
após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por
sentença judicial. Sustenta, ainda, caso este juízo não entenda pela irregularidade na fixação
das astreintes, mesmo assim é cabível a reforma da sentença para minorar o valor da multa,
fixando-a em limite razoável.

A liminar foi indeferida (evento 3).
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A litisconsorte passiva apresentou defesa no Evento 12, alegando que o atraso para
implantação do benefício deixou-a em situação de extremo desespero, pois sequer tinha
dinheiro para comprar seus medicamentos, além disso, tinha acabado de passar por um
procedimento cirúrgico em sua colunaser. Alega, ainda, ser pacífica a jurisprudência no
sentido do cabimento de multa cominatória, em se tratando de obrigação de fazer, com o
objetivo de evitar a procrastinação do cumprimento de decisões judiciais, como aconteceu no
presente caso.

O Ministério Público Federal considerou não haver nenhum interesse individual ou coletivo
apto a ensejar a sua intervenção (evento 16).

Como já ressaltado na decisão que indeferiu a liminar (evento 3), os pressupostos de
cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito dos Juizados
Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão manifestamente
contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte, causando-lhe dano irreparável ou
de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio; XAVIER, Flávia da Silva. Manual dos
Recursos nos Juizados Especiais Federais, Curitiba: Juruá, 3. ed., 2012, p. 304). Em outros
termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de segurança contra
ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de natureza
teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos
irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

Na presente hipótese, nota-se que a decisão proferida nos autos originários (5002017-
28.2018.4.02.5002), em 16/05/2019, consolidou o montante de R$ 6.500,00 a título de atraso
no cumprimento da tutela provisória de urgência - em razão da multa diária fixada na sentença
- nos seguintes termos:

De acordo com o evento 30, a EADJ do INSS foi intimada para cumprimento da obrigação de
fazer, tendo expirado o prazo em 08/03/2019. Todavia, a obrigação somente foi cumprida no
dia 29/03/2019 (evento 47), após nova intimação, justificando-se, assim, a incidência da multa
arbitrada.

Como pode se observar, a Autarquia não interpôs recurso em face da sentença proferida,
deixando de se utilizar, oportunamente, do mecanismo apropriado para a apresentação de
questionamentos sobre o teor do decisum, inclusive sobre o valor e legalidade das astreintes.
Também não apresentou justa causa para o cumprimento extemporâneo da obrigação,
limitando-se a informar o excesso de demandas da EADJ e o reduzido quadro de servidores.

Diante do que dispõem o §1º, do art. 536, e o art. 537,caput, do CPC, conclui-se que a
imposição de multa diária independe da recalcitrância do devedor, podendo ser fixada desde
logo pelo Juízo, inclusive de ofício.

Tratando-se de situação em que se discute o direito à benefício previdenciário, verba de
caráter alimentar, faz-se necessária a imposição de meios de coerção que garantam a
utilidade e eficácia do provimento jurisdicional, sob pena de causar ao paciente grave dano de
difícil ou incerta reparação, legitimando-se, pois, o montante arbitrado.

Dessa forma, diante do atraso considerável para o cumprimento da tutela provisória de
urgência, resta devido, a título de multa, a importância apurada pela parte autora, no total de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
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Intimem-se.

Após, requisite-se o pagamento dos valores devidos. 

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.  Assim, a multa
diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária, sem,
contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela parte, nos termos do art. 537, § 1º,
do CPC.

Registre-se que a multa cominatória diária pode ser modificada pelo juiz mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, se demonstrado o seu excesso, nos termos do art. 537, § 1°,
do CPC. 

No presente caso, contudo, a multa foi fixada na sentença contra a qual não foi interposto
recurso inominado, tendo a decisão impugnada apenas consolidado o respectivo valor, após
verificação de atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Assim é que o valor
da multa integra a coisa julgada, não cabendo a respectiva análise nesta sede.

Depreende-se dos autos originários que a sentença foi proferida em 07/01/2019, com a
determinação que a autarquia implementasse o benefício em 30 dias corridos, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (trânsito em julgado em 05/02/2019). A Agência da Previdência
Social (Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais de Vitória/ES) foi intimada,
em 15/01/2019, para cumprir a ordem em 30 dias (data final em 08/03/2019).
Em 12/03/2019 o juízo a quo determinou a renovação da intimação para cumprimento da
obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Em 18/03/2019 a
autarquia requereu dilação de prazo, com nova intimação da APSDJ, sem a incidência de
multa diária, ante a impossibilidade material de cumprimento da medida no prazo
inicialmente assinalado.

Porém, o cumprimento da obrigação de fazer ocorreu somente em 29/03/2019, ou seja, mais
de 20 dias após o prazo final de 30 dias previsto na sentença.

Registre-se que o depacho proferido em 12/03/2019, no sentido de renovar a intimação do
INSS para, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, cumprir a tutela provisória de urgência, não
tem o condão de ampliar o prazo de 30 dias fixado na sentença e que, inclusive, já estaria
expirado, servindo tão-somente para evitar a majoração da multa diária aplicada. 

Pelo exposto, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000414803v7 e do código CRC 57f02e82.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5003057-48.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELISANGELA LOPES DA SILVA BARCELOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A autora está APOSENTADA POR INVALIDEZ. Nesta ação, a autora pediu a concessão
do adicional de 25%.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A autora recorreu, alegando o que segue:

DO ACRÉSCIMO DE 25% Conforme informado na exordial, a autora é portadora de
esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0), progressiva e irreversível, e em virtude dessas
enfermidades a autora possui sintomas de desordem profunda no psiquismo, alucinações
auditivas e agressividade. A autora se perde constantemente e os surtos são constantes,
necessitando diuturnamente de acompanhamento e vigilância. Conforme parecer da Médica
que acompanha a Parte Autora, Dr. Luisa Angélica Sales, CRM 4950, juntado nos autos, a
mesma atestou que a autora está em tratamento psiquiátrico desde 2010 e NECESSITA DE
AJUDA DE TERCEIROS PARA LOCOMOÇÃO E REALIZAR ATIVIDADES DIARIAS, EM
RAZÃO DO ALTO NIVEL DE AGRESSIVIDADE, conforme se verifica abaixo:

...

No presente caso, a patologia sofrida pela Autora é a forma mais avançada da esquizofrênia,
que consiste nos sintomas acima descritos, onde a Requerente não tem autonomia alguma,
necessita constantemente de ajuda de terceiros para todas as suas atividades rotineiras,
fazendo jus ao acréscimo pleiteado. Portanto, verifica-se que a Autora cumpre os requisitos
necessários à concessão da majoração da aposentadoria por invalidez em 25%, uma vez que
necessita de acompanhamento permanente em decorrência de sua patologia, estando
abarcada pelo anexo I do Decreto 3.048/99, conforme art. 45 do mesmo diploma legal.
Entretanto, apesar dos laudos acostados na inicial, onde os médicos assistentes que
acompanham a autora no seu tratamento informarem a sua necessidade de acompanhamento
permanente de terceiros, o perito não os utilizou como base para realização da pericia
judicial. Aduzindo que a mesma não possuía necessidade de acompanhamento. Ocorre que,
faz-se mister que o Médico Perito observe o Código de Ética da categoria, e especialmente em
relação ao tema, a Resolução nº 2.183/2018 do CFM, que dispõe sobre as normas específicas
de atendimento a trabalhadores. A recente resolução abarca dois pontos fundamentais: 1) a
necessidade de o Perito analisar o histórico clínico e laboral do segurado, além de seu local e
organização de trabalho (incorporando a antiga Resolução nº 1.488/98), e 2) que o perito
fundamente eventual discordância com parecer emitido por outro médico, incorporando o
Parecer nº 10/2012 do CFM. ...
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A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95.

Decido como segue.

A parte autora busca a condenação do INSS à concessão do acréscimo de 25% previsto no art.
45 da Lei de Benefícios.

Aduz, em síntese, que se encontra aposentada por invalidez desde 27.10.2016 (NB
32/616.484.410-0), tendo requerido à autarquia a concessão do acréscimo, por conta do
agravamento de seu estado de saúde, evidenciando a necessidade de assistência permanente
de terceiro (evento 1 - documento 9).

Pois bem.

Em perícia realizada em 20.08.2018, o perito nomeado pelo Juízo, médico psiquiatra,
concluiu pela desnecessidade do acompanhamento permanente por terceiros (evento 19).

Em laudo complementar (evento 36), elucidou o especialista que "De acordo com a avaliada,
seu infortúnio teria iniciado após uma briga com sua mãe (que teria sido o gatilho de suas
crises de ansiedade) lá pelos idos de 2006. A partir daí tais crises se dão quando aborrecida
e/ou contrariada (o que não configura quadro clínico de Transtorno de Personalidade
Anancástico – no meu entendimento e conforme a literatura oficial). No ato pericial a mesma
estava com sensório claro, sem sinais e ou sintomas de parkinsonismo e/ou sedação (que
seriam típicos no uso das medicações que a mesma referia à época estar usando),
assintomática e interagindo adequadamente ao ambiente (autodeterminação e juízo crítico até
então preservados). As crises relatadas surgem decorrentes de estressores ambientais e não
inadvertidamente, sendo de resolução rápida e sem comprometimento do discernimento,
podendo exercer seus atos de vida civil sem maiores problemas".

Neste sentido, em conformidade com a perícia judicial, feita por especialista e pautada em
notório viés de imparcialidade, parece-me evidente que a autora não faz jus ao acréscimo
pleiteado.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito da demanda,
nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

A incapacidade é incontroversa, já que a autora é aposentada por invalidez.

A pretensão é de concessão do adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei 8.213/91 (que a
lei restringe aos segurados aposentados por invalidez). Tal adicional é devido quando o
segurado necessita da assistência permanente de outra pessoa, nos estritos termos do referido
art. 45.

O perito, especialista em psiquitria, excluiu a necessidade do pagamento desse adicional,
justificando seu laudo com base no seguinte fundamento:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 266



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 267/401

5003057-48.2018.4.02.5001 500000402530 .V4 JES10672© JES7027

No momento da avaliação a periciada não apresentou quadro psicopatológico que interfira em
sua vida civil independente (estava assintomática), encontra –se tratando um quadro clínico
compatível com Transtorno Ansioso Generalizado (CID 10 - F41-1). 3. A parte autora
necessita da assistência permanente de

Tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não o é. 

Dentro do contexto exposto, havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e do
médico assistente a respeito da existência da incapacidade, deve o Juízo optar pela conclusão
do médico perito.

Por fim, considerando os critérios que orientam os juizados (oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade), reputo desnecessário que o perito do Juízo
"fundamente eventual discordância com parecer emitido por outro médico, incorporando o
Parecer nº 10/2012 do CFM", tal qual pretende a autora, no recurso.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000402530v4 e do código CRC 547bc126.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5003295-64.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SAMUEL DA SILVA COSTA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
ESPECIALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que
enquadrou como especial o período de 31/03/2009 a 09/10/2012.

A parte dispositiva da sentença tem o seguinte teor: “Do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para condenar o réu a implantar, em favor da parte autora, SAMUEL DA SILVA
COSTA, CPF nº 765.320.387-68, o benefício de aposentadoria especial, com DIB
em 25/10/2017 e DIP na data da presente Sentença, levando-se em consideração os períodos
acima reconhecidos como especial, bem como todos os períodos que já foram reconhecidos
administrativamente.”

Alega o recorrente que:

 “[...] A análise dos elementos constantes dos autos revela que o autor postula o
reconhecimento como especial do tempo de serviço, baseado na alegação de que
desempenhara atividades insalubres, o que, por si só, não encontra amparo no ordenamento
jurídico brasileiro.

Diante do exposto, é possível concluir que atualmente não há mais a possibilidade de
enquadramento de uma dada atividade como especial mediante a comprovação do
pertencimento a um dado grupo profissional.

[...] Assim, ainda que a parte apresente os formulários referidos, se das informações
constantes não forem caracterizáveis as situações acima expostas, cumulativamente, há de se
concluir pela impossibilidade de contagem do tempo de serviço como especial.

[...] O exame do caso concreto revela que a parte requerente não logra êxito em comprovar a
efetiva exposição a ruído em níveis superiores aos que dispõe a legislação previdenciária, de
modo permanente, não intermitente ou ocasional, o que permite concluir pela impossibilidade
de conversão do tempo de serviço, conforme pleiteado na inicial.”

Argumenta também pela impossibilidade de conversão de tempo especial para comum após
28/05/1998. Alega ainda que:
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“A análise dos fatos constantes dos autos do processo não permite concluir que o autor
desempenhara atividades laborativas em condições especiais pelo lapso temporal mínimo
necessário à concessão do benefício pleiteado.

Ora, se o autor não desempenhou atividades laborativas em condições especiais durante todo
o período laborativo, outra não pode ser a conclusão, senão a de que a sentença deverá ser
reformada.”

II – Fundamentação

II.1. Da comprovada exposição ao agente nocivo RUIDO acima do LT:

O único período considerado especial na sentença era relativo ao agente ruído e abrangia o
período de  31/03/2009 a 09/10/2012.

No que refere a tal período de trabalho,  o PPP (Evento 1 – PPP13) bem como o LTCAT
(Evento 39 – OUT3, página 3; e Evento 46 – ANEXO2) comprovam a exposição ao mesmo
acima do LT, bem como que a norma utilizada está em conformidade com a tese fixada no
julgamento do Tema 174 da TNU.

II.2. Quanto ao argumento pela impossibilidade de conversão de tem especial em comum, o
mesmo não merece prosperar, pois, não é aplicável ao caso, tendo em vista que não houve
nenhuma conversão.

Já em relação à alegação do autor não alcançar o tempo mínimo de labor em condição
especial para a concessão do benefício de aposentadoria especial, também não merece
prosperar, porque, a tabela presente na sentença (Evento 18 – SENT1) comprovou o tempo de
labor especial do autor atingiu 27 anos, 3 meses e 3 dias.

III – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000418138v3 e do código CRC df47dc75.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 0037130-18.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SIRENE DA SILVA BAMBIRRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido, reconhecendo como especial o período de 29/04/1995 a
05/03/1997.

Alega a embargante o que segue:

Conforme a sentença, não há interesse de agir no período de 01/01/1991 à 28/04/1994, pois já
houve o enquadramento administrativo da especialidade do período admistrativo, portanto
foram analisados os períodos trabalhados a partir de 29/04/1995.

O período de 29/04/1995 à 05/03/1997 foi enquadrado como especial através da sentença,
segundo a análise dos dados dos PPP’S .

No entanto os períodos laborados após 06/03/1997 foram equivocadamente não enquadrados
pelo juízo. Pois mesmo que os PPP’s não tenham trago um nível de ruído superior a 85dB,
houveram valores muito aproximados, sendo dignos de consideração, como no caso do
período de 29/04/1995 à 05/03/1997.

Além disso, a Autarquia Previdenciária omitiu-se quanto ao seu dever legal de orientar a
Recorrida acerca da possibilidade de reconhecimento de atividades especiais no momento do
requerimento administrativo.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.
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Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000428482v2 e do código CRC 651ec07e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5017780-72.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DENISE FERNANDES MORAIS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO PERSONALÍSSIMO
NÃO EXERCIDO PELO SEGURADO. ILEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. 

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte autora como pelo
INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo como especiais os períodos de 1º/5/1995 a 29/4/1996, 1º/4/1997 a 31/1/2006 e
de 1º/4/2000 a 14/7/2000 e determinando a revisão da aposentadoria por tempo de
contribuição de n. 42/144/009.648-9 desde 3/12/2013.

Em suas razões recursais (Evento 18), o INSS alega, em síntese, que (i) a
sentença, com base no art. 112 da Lei 8.213/1991, entendeu que a autora faria jus ao
recebimento de atrasados do benefício originário, (ii) não se trata de sucessão processual para
autorizar a aplicação do artigo citado, (iii) a autora entrou com pedido de revisão do benefício
originário para obter vantagem em seu benefício de pensão por morte, sendo
essa circunstância  admitida e ela possui legitimidade para buscar interesse próprio, (iv)
contudo, a autora não faz jus ao pedido de revisão do benefício originário, para proveitos
naquele NB em que era o titular o seu companheiro, (v) se nem mesmo o falecido quis
impugnar o ato administrativo, não é a autora que poderá fazer isso por ele, (vi) falece
legitimidade ativa à parte autora para postular a revisão pretendida quanto ao pedido de
pagamento de atrasados do benefício originário,  porque o benefício previdenciário tem
natureza personalíssima, (vii) se o falecido não desejou sua revisão em vida, não cabe ao
espólio ou dependentes promover sua revisão post mortem, (viii) na hipótese, o nível de ruído
apurado não está expresso em NEN a partir de 01 de janeiro de 2004, (ix)  o PPP apresenta
mesmo nível de pressão sonora (97,4 dB) para período laboral de cerca de 25 anos, no cargo
de amarrador de navios, este exercido em locais variados, em embarcações diversas ao longo
do tempo, (x) tal informação é de difícil credibilidade, uma vez que o autor exerceu sua
atividade por mais de 25 anos, diante de “embarcações de diversos portes", tais como navios,
rebocadores, cábreas e chatas, (xi)  a alegação de uma única medida para diversas
embarcações de tamanhos e modelos distintos, durante 25 anos, parece destoar da verdadeira
realidade, (xii) a descrição das atividades do autor, além de não permitir o enquadramento por
agentes nocivos, também não permite o enquadramento por atividade, por ausência de
previsão relacionada à função de “amarrador de navios”, (xiii) não há informação, no PPP, do
específico local trabalhado e do local de medição, (xiv) também não foram apresentadas as
fontes de ruído, sendo que os laudos apresentados não se referem à parte autora, (xv) não são
aceitos laudos realizados por similaridade (IN 77/2015, art. 261 §1º, III; e Decreto nº
3.048/1999, art. 68, §§ 5º e 7º), e (xvi) caso não acolhida a pretensão precitada, a atualização
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da dívida deve obedecer a Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros
moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até que seja definida a modulação dos
efeitos da decisão proferida no RE 870.947.

A autora, em suas razões de Evento 19, alega, em síntese, que (i) faz jus ao
reconhecimento de tempo especial de 1/5/1995 a 30/7/2013, ante a exposição a ruído em
intensidade acima do limite permitido em lei, (ii) os trabalhadores avulsos ficam à disposição
para exercer atividades oferecidas dia a dia, sendo que são obrigados a ter uma frequência
mínima de 22 trabalhos mensais, para não perderem o registro, (iii) para análise das
condições prejudiciais à saúde do segurado, faz-se necessário verificar a média de exposição
do referido agente, durante o período, no exercício dessas atividades em conjunto, que
equivale a 93,97 dB, e (iv) sendo o trabalho do trabalhador portuário avulso dividido em
vários funções com níveis diferentes de ruído, nada mais justo e razoável que seja utilizada a
média de exposição do período para se concluiu que o trabalhador era exposto a níveis de
ruído superiores ao permitidos pela lei.

Contrarrazões do INSS de Evento 23.

Contrarrazões da autora de Evento 25.

VOTO

A autora ajuizou esta ação, em 3/12/2018, objetivando o reconhecimento de
exercício de atividade especial de 1/5/1995 a 30/7/2013, prestado pelo seu falecido marido
(Antonio Alipio Jaime da Fonseca, morto em 25/10/2017), em razão de enquadramento
profissional (estivador) e  exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal,
para fins de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 30/7/2013
em aposentadoria especial, com o pagamento das diferenças a serem apuradas. Transcreva-se
da inicial:

(...) A) Que o período de 01/05/1995 a 30/07/2013, sejam enquadrados como atividade
especial e deferida a APOSENTADORIA ESPECIAL, ou então convertido para o tempo
comum, seja por atividade profissional até 1995, seja por efetiva exposição em período
posteriores, com os acréscimos legais, conforme legislação contemporânea à época do labor,
COMPUTADOS NA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO e seja feita a revisão da
aposentadoria do autor, com a revisão de sua RMI e o pagamento das diferenças das parcelas
vencidas e vincendas acrescidas das cominações legais a contar da data de 30/07/2013, em
razão do pagamento a menor de sua aposentadoria; 

B) Que o período em que recebeu auxílio acidentário bem como no período de descanso legal,
também sejam enquadrados como atividade especial e convertido para tempo comum para
computo da aposentadoria; (...)

Como se observa, a autora não requereu a majoração da renda mensal de sua
pensão por morte em razão da aposentadoria instituidora. Na verdade, postulou judicialmente,
em nome próprio, o reconhecimento de período de trabalho especial e a conversão da
aposentadoria por tempo de contribuição do falecido marido em aposentadoria especial, com
o pagamento das diferenças a serem apuradas desde a concessão em 30/7/2013. 
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Agiu a autora em notória desconformidade com o disposto no art. 18, caput, do
CPC ("Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico"). Além disso, não é mais possível o aditamento da inicial nesta
fase recursal, salvo com autorização expressa da parte ré, nos termos do art. 329, I, do CPC
("O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
indepentemente de consentimento do réu"). 

Em regra, a autora teria legitimidade ad causam para postular a revisão do
benefício originário, tendo em vista os reflexos de tal revisão no cálculo da renda inicial da
pensão por morte, com o recebimento de eventuais diferenças relativas ao seu próprio
benefício, mas não é essa a situação dos autos. 

A leitura da inicial também não revela que a autora buscasse, com a ação, os
reflexos da revisão da aposentadoria do falecido marido em sua pensão por morte. Em
nenhum momento deixou claro tal intuito.

O direito à conversão de um benefício previdenciário em outro é considerado
direito personalíssimo, que deve ser exercido pelo seu titular em vida, porque se extingue
com a morte da pessoa natural e não é transmitido aos sucessores. 

 O valor não recebido em vida pelo segurado será pago aos seus dependentes
habilitados (art. 112, da Lei 8113/91), desde que o falecido tenha adquirido o direito em vida,
o que não ocorreu.

Assim, deve ser extinta a presente ação, sem a resolução de mérito, ante a
ilegitimidade ad causam da autora. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do
INSS para reconhecer a ilegitimidade ad causam da autora e extinguir este feito, sem a
resolução de mérito, nos termos do art. 18, caput, c/c o art. 485, VI, do CPC. Sem custas e
condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000350023v20 e do código CRC 2aad255e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 13/11/2019, às 12:37:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5008060-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ROSEMARY CORREA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte autora como pelo
INSS em face da sentença que julgou procedente em parte a pretensão inicial,  reconhecendo
como tempo especial os períodos de 2/1/1988 a 23/7/1991, 1/1/2010 a 3/11/2011 e 3/5/2012 a
2/5/2014 e determinando a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição desde
4/2/2017. 

Em suas razões recursais (doc. 38 do Evento 45), o INSS alega, em síntese,  que
(i) antes da edição da Lei nº 9.032/1995, admitia-se a possibilidade de cômputo de tempo de
serviço como especial pelo enquadramento por categoria profissional, conforme a atividade
desempenhada pelo segurado, assim, até então, não havia qualquer óbice a que se
considerasse como especial também a atividade do autônomo, hoje contribuinte individual,
desde que estivesse ela expressamente arrolada no Anexo II do Decreto nº 83.080/1979 ou no
Quadro Anexo do Decreto nº 53.831/1964, (ii) a partir de 28/05/1995, em razão da alteração
dos critérios de comprovação da submissão da atividade laboral a agentes nocivos, com o fim
da caracterização de atividade especial pelo mero enquadramento profissional, restou
obstaculizado o enquadramento das atividades do contribuinte individual como especiais, à
exceção, desde o advento da Medida Provisória nº 83/2002, dos cooperados filiados a
cooperativas de trabalho e de produção que trabalhem sujeitos a condições especiais que
prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física, os quais são equiparados a contribuintes
individuais para fins previdenciários, (iii) o contribuinte individual exerce suas atividades por
sua conta e risco, sem qualquer relação de subordinação, logo, não estando sujeito a uma
jornada de trabalho fixada pelo empregador, a regra é a eventualidade da prestação de
serviços, não preenchendo ele, portanto, os requisitos da habitualidade e permanência de
submissão a agentes nocivos, (iv)  o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria
especial, (v) não é possível o enquadramento por categoria profissional por analogia,
sendo necessário que se comprove que o segurado estava efetivamente exposto aos agentes
nocivos descritos na legislação, (vi)  não obstante a legislação não exigisse laudo técnico para
o reconhecimento da atividade especial, mostra-se necessário comprovar que a exposição aos
agentes nocivos se dava de forma habitual e permanente, (vii) no caso, não ficou comprovado
que o trabalho da autora, no período em questão foi desenvolvido em setores de isolamento
de doenças infectocontagiosas dos hospitais ou ambulatórios, conforme estabelecem os
Decretos 53.831/1964, 2.121/1997 e 3.048/1999, (viii)  no que tange à legislação de regência,
cumpre destacar a sucessão normativa pertinente, com aplicação, até 5/3/1997, do Decreto nº
53.831/1964 e, a partir de 6/5/1999, o Decreto nº 3.048/1999, (ix) a exposição aos agentes
biológicos, por expressa determinação legal deve ser habitual, permanente e obrigatória, e

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 270

(minuta relacionada)



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 277/401

5008060-81.2018.4.02.5001 500000245314 .V30 JES10515© JES10683

(x) a análise da legislação permite que se conclua que os agentes biológicos que se
enquadram na legislação de regência da aposentadoria especial para qualquer período são
aqueles de natureza infectocontagiosa, ou seja, de alta transmissibilidade e, por exemplo,
existentes nos setores de isolamento de hospitais, trabalhos com autópsias, laboratórios de
anatomopatologia, trabalhos em biodigestores, fossas sépticas e galerias, trabalhos com lixo
urbano ou rural, manipulação de vacinas etc. 

A autora, em suas razões de doc. 39 do Evento 25, alega, em síntese, que
(i) desde 2/1/1988,  exerce a função de laboratorista/ auxiliar de laboratório/ bacteriologista,
sendo que, desde então, labora diretamente com material biológico, seja realisando coleta,
seja diretamente análise das amostras, propriamente dita, (ii)  não é crível que um laboratório
contrate uma funcionária tão experiente, em 2014, para realizar atividades de recepcionista de
laboratório, (iii) sem desmerecer a atribuição de recepcionista, evidente que a referida função
tinha remuneração inferior àquela descrita na sua CTPS, logo não é crível que o Laboratório
do Hospital Santa Mônica opte por pagar uma remuneração maior a funcionário que está
exercendo uma atividade que pode ser ocupada e remunerada por valor inferior, (iv)  houve
um erro material na ocasião do preenchimento do PPP pelo Hospital Santa Mônica, (v) a
função de auxiliar de laboratório também está descrita em outros PPPs e diverge
completamente da descrição exarada pelo Hospital Santa Mônica, (vi) o próprio PPP assevera
que a parte autora tinha contato com agentes biológicos, sendo que, se efetivamente exercesse
atividade de cunho administrativo, não haveria menção à exposição de agentes biológicos no
PPP, e (vii) no Hospital Santa Mônica também realizava as atribuições inerentes a sua função
e, com exposição a agentes biológicos, não podendo perder o seu direito por um erro do
empregador.  

Contrarrazões do INSS de doc. 40 do Evento 28.

VOTO

 A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do
Decreto 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto 53.831/1964 e anexo II do Decreto
83.080/1979).

 O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 270

(minuta relacionada)



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 278/401

5008060-81.2018.4.02.5001 500000245314 .V30 JES10515© JES10683

trabalhado até o advento da Lei 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Antes da Lei 9.032/1995 era inexigível a comprovação da efetiva exposição a
agentes nocivos; o reconhecimento do tempo de serviço especial era possível apenas em face
do enquadramento na categoria profissional do trabalhador ou em face de sua sujeição a
agentes nocivos, o que poderia ser provado por qualquer meio, à exceção do trabalho exposto
a ruído e calor, com relação ao qual sempre se exigiu medição técnica.

A partir da vigência da Lei 9.032/1995, ou seja, a partir de 29/4/1995, tornou-se
inviável o enquadramento por categoria profissional. Desde então, houve a necessidade de
comprovação da sujeição a agentes nocivos, por qualquer meio de prova, até o início da
vigência do Decreto 2.172/1997. Com a superveniência do decreto, em 5/3/1997, a prova
deve ser feita por meio do formulário previsto em regulamento, o qual terá de ter lastro em
laudo técnico.

 Cabe acrescentar que, a partir de 3/12/1998, passou a viger nova redação do §
1º do art. 58 da Lei 8.213/1991 (dada pela Lei 9.732/1998), que passou a referir à
comprovação da exposição a agentes nocivos “... nos termos da legislação trabalhista”. Por
conseguinte, desde então (3/12/1998, a exposição deverá ser apurada quantitativamente, nos
casos em que a legislação trabalhista assim dispõe (anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15); ou
deverá ser apurada qualitativamente, também seguindo o disposto na legislação trabalhista
(anexos 6, 13 e 14 da NR-15). É o que decorre do art. 278 da IN 77/2015 do INSS e dos arts.
64, § 2º, e 68, § 2º, do Decreto  3.048/1999.

 De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-
se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes
ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de
laboratório.  Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964
considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência
médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”.

 Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 4.882/2003,
por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão “micro-
organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 270

(minuta relacionada)



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 279/401

5008060-81.2018.4.02.5001 500000245314 .V30 JES10515© JES10683

não previamente esterilizados; contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques);  contato com lixo urbano (coleta e
industrialização).

A sentença reconheceu trabalhado especial exercido nos períodos de 2/1/1988 a
23/7/1991, 1/1/2010 a 3/11/2011 e 3/5/2012 a 2/5/2014, por exposição a agentes biológicos, e
indeferiu o pedido com relação ao período de 10/7/2014 a 3/2/2017, em que a parte autora
laborou para o Hospital Santa Mônica Ltda. 

Para demonstrar o exercício de atividade especial, nos períodos em questão, a
autora apresentou os seguintes PPPs:

(i) PPP expedido pela empresa Laboratório Quintão Ltda., relativo ao período
de 2/1/1988 a 23/7/1991, demonstrando que esteve exposta a vírus, fungos e bactérias, no
cargo de analista de bacteriologia (Setor de Microbiologia/ Hospital Infantil), sendo descritas
as atividades no campo 14.2, que consistiam, dentre outras, em encaminhar amostras
biológicas, coletar material (fezes e urina e outras amostras), identificar exames e amostras
biológicas e descontaminar estufas bacteriológicas;

(ii) PPP expedido pela empresa Marcos Daniel  Laboratório Ltda., relativo ao
período de 1/1/2010 a 3/11/2011, demonstrando que esteve exposta a vírus, bactérias e
protozoários, no cargo de analista técnico II (Setor de Laboratório), sendo descritas as
atividades no campo 14.2, que consistiam, dentre outras, em realizar análise em dois dos
setores técnicos (triagem ou hematologia ou bioquímica ou imunologia ou urinálise ou
parasiotologia ou microbiologia);

(iii) PPP expedido pelo município de Vitória/ES, relativo ao período de
3/5/2012 a 2/5/2014, demonstrando que esteve exposta a vírus, fungos e bactérias, no cargo
de auxiliar de laboratório, sendo descritas as atividades no campo 14.2, que consistiam,
dentre outras, em "coletar material para exame, esterilizar material, orientar pacients,
preparar material, receber amostras de materiais biológicos";

(ii) PPP expedido pela empresaHospital Santa Mônica Ltda., relativo ao período
de 10/7/2014 a 10/11/2016, demonstrando que esteve exposta a vírus, bactérias, fungos,
parasitas, bacilos e protozoários, no cargo de auxiliar de laboratório, sendo descritas as
atividades no campo 14.2, que consistiam em "efetuar atendimento ao cliente, efetuar a
entrega de exames, atender o cliente por telefone, examinar requisição médica e
documentação dos clientes, realizar a triagem das amostras biológicas, agendar exames no
sistema operacional, atender ao cliente interno (funcionários) prestando informações
solicitadas, preencher as guias dos convênios, autorizar via internet ou ao telefone, colher
assinaturas".

 

Portanto, os períodos impugnados pelo INSS (2/1/1988 a 23/7/1991, 1/1/2010 a
3/11/2011 e 3/5/2012 a 2/5/2014) devem ser considerados especiais, tendo em vista o contato
com agentes biológicos, nos termos do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e do
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Anexo XIV da NR-15, que faz referência a trabalhos e operações em contato permanente
com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em hospitais, serviços de
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana. A forma de exposição habitual e permanente é
presumida, na hipótese, ante a descrição das atividades no campo 14.2 dos PPPs
apresentados.

Quanto ao período impugnado pela autora (10/7/2014 a 3/2/2017), de fato, o
PPP apresentado não demonstra que houve a exposição a agentes biológicos nos termos do
parágrafo acima, sinalizando o exercício de atividades de cunho administrativo. Nota-se que o
documento em questão foi emitido pela empresa empregadora e juntado pela própria autora
como prova da alegada especialidade. Ora, caberia à autora apresentar, pelo menos, algum
elemento de prova que pudesse infirmar as informações lançadas no aludido PPP, providência
da qual não se desincumbiu, sendo descabida as alegações, em sede recursal, de que houve
erro no preenchimento do formulário. 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar provimento a eles.
Sem custas para o INSS. Condenação dos recorrentes em honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), ficando suspensa exigibilidade em
favor da autora ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000245314v30 e do código CRC 9ba8b5c7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000071-12.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVAIR GONCALVES NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o exercício de atividade especial e
determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. Em suas
razões recursais (doc. 13 do Evento 13), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) embora o
Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15 de fato preveja que o simples manuseio de óleos
minerais e de parafina é suficiente à caracterização da insalubridade, tais atividades só mais
recentemente foram objeto de enquadramento por função na seara previdenciária, (ii) o
Decreto 53.831/1964 se limitou a falar da exposição permanente a poeiras, gases, vapores,
neblinas e fumos de tóxicos orgânicos, remetendo-se ao Regulamento Tipo de Segurança da
OIT2, ao passo que o Decreto 63.230/1968 (item 1.2.9), à semelhança dos que se lhe
seguiram, também se limitou a prever o enquadramento das atividades referentes à fabricação
de hidrocarbonetos, sendo que a manipulação apenas ganha relevância no caso de substâncias
altamente voláteis, como os solventes carbonados utilizados em pintura a pistola (tolueno,
xileno, cumeno, etc) ou ainda, a partir do Decreto 72.771/1973, na aplicação de inseticidas
derivados do ácido carbônico ou sulfeto de carbono, bem como os inseticidas clorados,
derivados de hidrocarbonetos, (iii) as expressões “óleos minerais” e “parafina” não podem ser
tomadas em sentido genérico e informal, uma vez que compreendem uma ampla variedade de
compostos, a maioria dos quais não é prejudicial à saúde, alguns servindo, inclusive, como
expediente para hidratantes e outros como laxativos, (iv) já se sabe que os óleos minerais
crus, naftalênicos (asfálticos) e parafínicos, como produtos diretos da destilação do petróleo,
assim como os derivados de processamentos mais simples apresentam características de
agentes cancerígenos pelo contato com a pele, contudo, além de o seu potencial
carcinogênico ser reduzido, a presença desse tipo de compostos nos óleos de uso industrial e
comercial se restringe a casos bastante específicos, como na limpeza industrial de metais –
principalmente em razão de sua reutilização –, sendo mínima sua representatividade, em
termos de exposição ocupacional, se comparada aos óleos minerais reprocessados, cujos
efeitos sobre a saúde são praticamente nulos, e (v) a simples menção a “hidrocarbonetos” não
é suficiente para caracterizar a agressividade do agente, não devendo o PPP ser levado em
conta também nesse aspecto, devendo ser afastada a especialidade reconhecida na
sentença. Contrarrazões de doc. 15 de Evento 21. 

VOTO

A sentença reconheceu o exercício de tempo especial de 1/3/1991 a 5/1/2016
com base nos PPPs apresentados pela parte autora na inicial. 
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O PPP de doc. 8 do Evento 1 demonstra que, de 1/3/1991 a 30/9/2003, o autor
laborou como mecânico na empresa Ribeiro Cereais Importadora Ltda., com exposição a
hidrocarbonetos (tolueno e xileno), em razão de trabalho permanente com manipulação e
aplicação de solventes à base de hidrocarbonetos tais como thinner, querosene, óleos
lubrificantes etc. Por sua vez, o PPP de doc. 8 de Evento 1 demonstra que, de 1/10/2003 a
5/1/2016, o autor laborou como mecânico na empresa Pro Ribeiro Adm. Org. Comercial
Ltda., no cargo de mecânico, estando exposto a hidrocarbonetos (tolueno e xileno), em razão
de trabalho permanente com manipulação e aplicação de solventes à base de hidrocarbonetos
tais como thinner, querosene, óleos lubrificantes etc.

A atividade de mecânico não está classificada dentre aquelas em que cabe o
enquadramento por categoria profissional. O enquadramento dessa atividade normalmente se
dava com base nos Decretos supracitados por exposição a hidrocarbonetos (dos quais a
gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados como nocivos à
saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e
que, a partir de 6/3/1997, entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido
pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais deixaram de classificar genericamente os
hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir
da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de
trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser
reconhecida a especialidade até 5/3/1997.

 Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus
compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no exercício de uma das
seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a exposição é
significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de
benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização
de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos
que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e)
produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos
de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).
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O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha.
Destilação do petróleo. Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos
minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins.
Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados,
derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e
solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos
organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD
(diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC
(hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros. Emprego de defensivos
derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos
aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de
desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais,
adesivos especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e poliuretanas).
Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou
em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de produtos para
impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes,
colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de
hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob
pressão (nebulização). Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em
solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

 O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
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n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

 É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno, por exemplo, é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS
000071-43-2) e não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção
individual ou coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e
pelo MTE na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos.

 Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo (no caso, o tolueno e o xileno), as atividades desempenhadas, assim como o 
ambiente do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e,
consequentemente, da especialidade.

É certo que os mecânicos trabalham habitual e permanentemente expostos a
solventes e  óleos lubrificantes, que contêm tolueno e xileno em sua composição, o qual, por
inalação ou contato com a pele, é comprovadamente causador de vários tipos de câncer. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000228471v19 e do código CRC 17cdcd9b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 10/7/2019, às 20:5:21
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RECURSO CÍVEL Nº 0001851-34.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALDA ROSSI DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo tempo de serviço especial
nos períodos de 2/12/1996 a 31/12/1996, 6/3/1997 a 28/3/2012, 5/11/2012 a 31/3/2015,
12/6/2015 a 13/9/2016 e 1º/11/2016 a 16/11/2017, convertendo-os em comum, e concedendo
à autora a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/176.677.433-1 com efeitos
retroativos a 7/6/2017, data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais (doc. 26 do Evento 41), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) embora o Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15 de fato preveja que o
simples manuseio de óleos minerais e de parafina é suficiente à caracterização da
insalubridade, tais atividades só mais recentemente foram objeto de enquadramento por
função na seara previdenciária, (ii) o  Decreto 53.831/1964 se limitou a falar da exposição
permanente a poeiras, gases, vapores, neblinas e fumos de tóxicos orgânicos, se remetendo ao
Regulamento Tipo de Segurança da OIT, ao passo que o Decreto 63.230/1968 (item 1.2.9), à
semelhança dos que se lhe seguiram, também se limitou a prever o enquadramento das
atividades referentes à fabricação de hidrocarbonetos, sendo que a manipulação apenas ganha
relevância no caso de substâncias altamente voláteis, como os solventes carbonados utilizados
em pintura a pistola (tolueno, xileno, cumeno, etc.), (iii) as expressões “óleos minerais” e
“parafina” não podem ser tomadas em sentido genérico e informal, uma vez que
compreendem uma ampla variedade de compostos, a maioria dos quais não é prejudicial à
saúde, alguns servindo, inclusive, como expediente para hidratantes e outros como laxativos,
(iv) os óleos minerais crus, naftalênicos (asfálticos) e parafínicos, como produtos diretos da
destilação do petróleo, assim como os derivados de processamentos mais simples, apresentam
características de agentes cancerígenos pelo contato com a pele, contudo, além de o seu
potencial carcinogênico ser reduzido, a presença desse tipo de compostos nos óleos de uso
industrial e comercial se restringe a casos bastante específicos, como na limpeza industrial de
metais – principalmente em razão de sua reutilização – , sendo mínima sua
representatividade, em termos de exposição ocupacional, se comparada aos óleos minerais
reprocessados, cujos efeitos sobre a saúde são praticamente nulos, (v) a  simples menção a
“hidrocarbonetos” não é suficiente para caracterizar a agressividade do agente, não devendo o
PPP ser levado em conta também nesse aspecto, (vi) a sentença  afastou a eficácia do EPI,
sob a alegação de que não houve a comprovação da eficácia, porém o PPP é reconhecido
como documento com presunção de legalidade e veracidade, (vii) o LTCAT só foi exigido
porque houve diferença entre dois PPPs apresentados pelo autor, porque, caso contrário,
apesar das alegações do INSS, a exigência do LTCAT é sempre afastada, argumentando que o
PPP é documento idôneo para comprovar os dados ali lançados, (viii) se o PPP é idôneo para
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comprovar a exposição a agentes agressivos, tem que ser idôneo para comprovar a eficácia do
EPI e (ix) para a atualização das parcelas, deve ser aplicada integralmente a Lei 11.960/2009.
Contrarrazões do autor de doc. 27 do Evento 43. 

 

VOTO

A sentença reconheceu o exercício de tempo especial nos períodos impugnados
sob os seguintes fundamentos:

(...) O INSS já admitiu no processo administrativo o enquadramento de
atividade especial no período de 1º/1/1997 a 5/3/1997 (fl. 54). A controvérsia,
portanto, se restringe aos períodos de 1º/4/1986 a 6/6/1986, 20/6/1988 a
30/9/1992, 1º/3/1995 a 31/12/1996 e 6/3/1997 a 7/6/2017. 

Antigamente, a caracterização do tempo de atividade especial podia se dar de
duas formas: 1º) por exposição a agentes nocivos à saúde, conforme
classificação constante do Código 1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº
53.831/64 e do Anexo I do Decreto nº 83.080/79; 2º) mediante enquadramento
por categoria profissional, conforme classificação constante do Código 2.0.0 do
quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo II do Decreto nº 83.080/79. 

O enquadramento por categoria profissional só ficou vedado a partir de
29/4/1995, quando entrou em vigor a Lei nº 9.032/95. Esta lei passou a
condicionar a contagem do tempo de serviço especial à comprovação da efetiva
exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física, de
modo habitual e permanente (vide nova redação atribuída ao art. 57, § 4o , da
Lei nº 8.213/91). E a exigência de comprovação da efetiva exposição é
incompatível com a presunção de insalubridade que até então se admitia em
razão do mero exercício de determinada profissão. 

A autora alegou que exerceu as atividades de “Oleira” e “Serviços gerais” (fl.
2). Tais atividades não estão classificadas no quadro anexo ao Decreto nº
53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.088/79. Logo, é inviável o
enquadramento por categoria profissional. 

Resta analisar a possibilidade de enquadramento por exposição a agentes
nocivos. Nesse caso, é imprescindível a exibição de formulário técnico (SB-40,
DSS-8030, PPP) ou laudo técnico pericial subscrito por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho. 

No curso da demanda, a empregadora esclareceu a divergência entre os PPPs
anteriormente emitidos e exibiu novo PPP retificado, acompanhado dos laudos
técnicos periciais que o embasaram (fls. 96-103). As partes não impugnaram o
novo documento.
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Descarto de plano a possibilidade de enquadramento nos períodos de 20/6/1988
a 30/9/1992 e de 1º/3/1995 a 1º/12/1996, porque o PPP não indica exposição a
nenhum fator de risco nesses períodos (fl. 97, item 15). 

Em relação ao período de 2/12/1996 a 11/5/2016, o PPP informa que a autora
exerceu o cargo de Oleira Prensista, ficando exposta a “Hidrocarboneto e outros
compostos do carbono (oleina/óleo diesel)” (item 15.4). 

O código 1.2.10 do Anexo I do Decreto nº 83.080/79 classificava como nocivos
os “hidrocarbonetos e outros compostos de carbono”. Esse enquadramento
abrange as atividades exercidas até 5/3/1997, enquanto manteve vigência o
quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64. A partir de 6/3/1997, entrou em vigor o
Anexo IV do Decreto nº 2.172/97, sucedido pelo Anexo IV do Decreto nº
3.048/99, cujo Anexo IV, no código 1.0.7, classifica carvão mineral e seus
derivados como agentes químicos nocivos à saúde e prevê, na alínea b, que a
utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos
25 anos de serviço. 

No anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria MTb nº 3.214/78, consta, no
tópico dedicado aos “hidrocarbonetos e outros compostos de carbono”, que a
manipulação de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos caracteriza
hipótese de insalubridade de grau máximo: 

Insalubridade de grau máximo 

Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo
queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. 

Insalubridade de grau médio 

Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou
em limpeza de peças Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob
pressão (nebulização). 

Por isso, a Turma Nacional de Uniformização uniformizou o entendimento de
que a manipulação de óleos e graxas pode configurar condição especial de
trabalho para fins previdenciários: 

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. MANIPULAÇÃO DE ÓLEOS E
GRAXAS. 1. A manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar
condição especial de trabalho para fins previdenciários. 2. O código 1.0.7 do
Anexo IV dos Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e
seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que
a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial
aos 25 anos de serviço. 3. No anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria
MTb nº 3.214/78, consta, no tópico dedicado aos “hidrocarbonetos e outros
compostos de carbono”, que a manipulação de óleos minerais caracteriza
hipótese de insalubridade de grau máximo. 4. Pedido parcialmente provido
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para anular o acórdão recorrido e uniformizar o entendimento de que a
manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar condição especial de
trabalho para fins previdenciários. Determinação de retorno dos autos à turma
recursal de origem para adequação do julgado. (TNU, PEDILEF
2009.71.95.001828-0, Rel. Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES, DJU
04/07/2012) 

Por outro lado, o INSS apontou que os PPPs informam o uso de EPI eficaz em
relação ao fator de risco óleo mineral. Realmente, os PPPs exibidos informam o
fornecimento de EPI eficaz em relação ao agente nocivo hidrocarboneto.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário
com Agravo (ARE) 664.335, com repercussão geral reconhecida, tendo fixado
duas teses jurídicas. Na primeira tese, ficou decidido que “o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual
(EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à
concessão constitucional de aposentadoria especial”. A outra tese é a de que,
“na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a
aposentadoria”. 

Portanto, excluída a hipótese de exposição ao agente nocivo ruído, o uso de
equipamento de proteção individual (EPI) pelo trabalhador afasta o direito à
aposentadoria especial, mas somente se ficar tecnicamente comprovada em
laudo técnico pericial a eliminação total dos efeitos agente nocivo à saúde. A
simples afirmação de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário não
basta para descaracterizar de forma absoluta a condição especial de trabalho,
embora forme indício dessa descaracterização. 

Antigamente, a lei não exigia laudo técnico para comprovar exposição do
segurado a agentes insalubres. Bastava o Formulário de Informações sobre
Atividades com Exposição a Agentes Agressivos (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-
8030, documentos equivalentes ao atual PPP). A Lei nº 9.032/95 passou a
condicionar a contagem do tempo de serviço especial à comprovação da efetiva
exposição a agentes agressivos a saúde, de modo habitual e permanente.
Entretanto, não especificou a forma de comprovação. Assim, a Lei nº 9.032/95
apenas extinguiu a possibilidade de enquadramento por categoria profissional,
mas a prova da exposição a agentes nocivos ainda podia ser feita com SB-40.
Foi a MP 1.523/96 (publicada em 14/10/96) que instituiu a exigência de laudo
técnico. Essa norma com força de lei não pode retroagir prejudicialmente ao
segurado. O tempo de serviço há de ser qualificado, em comum ou especial,
conforme a lei vigente na época em que o segurado desempenhou a atividade.
Assim, a exposição a hidrocarbonetos antes de 14/10/1996 pode ser
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comprovada mesmo sem laudo técnico pericial. Por isso, o PPP emitido sem
apoio em laudo técnico tem validade para provar exposição a hidrocarbonetos
antes de 14/10/1996. 

Por outro lado, em relação ao período posterior a 14/10/1996, é indispensável a
exibição do laudo técnico que deu suporte ao preenchimento do PPP na parte
referente à exposição a óleos minerais e graxa. 

A empregadora exibiu os LTCATs que embasaram o PPP (fls. 102-103) Os
LTCATs não demonstram a eficácia do EPI para a neutralização da nocividade
da exposição a óleos minerais e graxa. Por isso, a informação de EPI eficaz no
PPP deve ser desprezada. 

Quanto ao período de 12/5/2016 a 16/11/2017, o PPP informa exposição a ruído
em nível médio equivalente a 92,8 dB(A) (fl. 97). 

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa
determinado limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do
tempo. Conforme a legislação previdenciária vigente na época da prestação do
serviço, considera-se tempo de serviçoespecial aquele durante o qual for
comprovada a exposição do segurado a ruído em nível equivalente de pressão
sonora superior a: 

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64 90 dB(A) 

entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99 85 dB(A) 

a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99 

No período em análise, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite de
tolerância estipulado pela legislação vigente. 

Assim, em princípio, caberia reconhecer tempo de serviço especial (em parte
por exposição a óleo mineral, em parte por exposição a ruído) em todo o
período de 2/12/1996 a 16/11/2017. 

Contudo, a autora recebeu auxílio-doença previdenciário nos períodos de
29/3/2012 a 4/11/2012, 1º/4/2015 a 11/6/2015 e 14/9/2016 a 31/10/2016 (fl.
57). 

O reconhecimento de atividade especial pressupõe exposição a agentes nocivos
à saúde. Enquanto não trabalha, o segurado naturalmente fica sem se expor a
agentes nocivos. Logo, a regra é não computar tempo de serviço especial nos
períodos de afastamento do trabalho. Entretanto, há exceções a essa regra. Nos
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casos em que o segurado estava trabalhando sob condições especiais no dia
imediatamente anterior ao afastamento do trabalho, cabe reconhecer atividade
especial nas seguintes situações: 

 nos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive
férias, 

� nos períodos de afastamento decorrentes de gozo de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, desde que decorrentes de acidente de trabalho; 

� nos períodos de recebimento de salário-maternidade. 

Isso está previsto no parágrafo único do art. 65 do Decreto nº 3.048/99
(acrescido pelo Decreto nº 4.882/2003): 

“Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso
determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento
decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez acidentários, bem como aos de percepção de salário-maternidade,
desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exercendo atividade
considerada especial.” 

Especificamente no caso de auxílio-doença, somente quando decorre de
acidente de trabalho é que cabe enquadramento de atividade especial. Conforme
lições de Direito do Trabalho, durante o período em que o segurado fica
afastado percebendo auxílio-doença previdenciário, o contrato de trabalho fica
suspenso. Como o segurado não frequenta o ambiente de trabalho, não se expõe
aos agentes nocivos à saúde. Em contrapartida, no afastamento por acidente do
trabalho, ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, o período de
afastamento em gozo de benefício é considerado como de efetivo trabalho. O
contrato não sofre paralisação (suspensão), vigorando plenamente em relação ao
tempo de serviço, inclusive para efeito de presumir a exposição a agentes
nocivos à saúde.

Assim, reconheço tempo de serviço especial apenas nos períodos de 2/12/1996 a
28/3/2012, 5/11/2012 a 31/3/2015, 12/6/2015 a 13/9/2016 e 1º/11/2016 a
16/11/2017. (...)

Consta, no PPP, apresentado que a autora, no exercício da atividade de oleira
prensita, de 2/12/1996 a 11/5/2016, estave exposta a  hidrocarboneto e outros compostos do
carbono (oleína/óleo diesel). As atividades consistiam em "operar prensas durante as
atividades de fabricação de materias cerâmicos, untar os blocos de barro que estão nas
esteiras e colocá-los nas prensas, retirar  o material acabado das prensas e outros serviços
afins".

 O código 1.0.3 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade
por exposição a BENZENO e seus compostos tóxicos, independentemente de quantificação,
quando no exercício de uma das seguintes atividades (atividades em que a norma

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 272

(minuta relacionada)



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 291/401

0001851-34.2018.4.02.5050 500000231801 .V11 JES10515© JES10683

regulamentar prevê que a exposição é significativamente nociva): (a) produção e
processamento de benzeno, (b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses
orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização de benzeno como insumo na extração de
óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas,
tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e) produção e utilização de clorobenzenos e
derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha, e (g) fabricação e
recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha.
Destilação do petróleo. Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos
minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins.
Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados,
derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e
solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos
organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD
(diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC
(hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros. Emprego de defensivos
derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos
aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de
desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais,
adesivos especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e poliuretanas).
Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou
em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de produtos para
impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes,
colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de
hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob
pressão (nebulização). Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em
solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
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os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

 O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

 É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno, por exemplo, é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS
000071-43-2) e não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção
individual ou coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e
pelo MTE na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos.

 Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo, as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente do trabalho, não
deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente, da especialidade.

A descrição das atividades da autora, no PPP, não deixam dúvidas a respeito do
contato habitual e permanentemente a oleína/óleo diesel, o qual, por inalação ou contato com
a pele, é comprovadamente causador de vários tipos de câncer. 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do Processo n. 5006019-50.2013.4.04.7204/SC, em sessão no dia 17 de
agosto/2018, decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos
constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente
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para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador, dando direito a contagem de tempo
especial para fins de previdenciários e, com isso, firmou a tese de que “a redação do art. 68, §
4º, do Decreto nº 3.048/1999 dada pelo Decreto nº 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação
de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1)
desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela
existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual)”.

Assim, deve ser mantida a especialidade no período impugnado pelo INSS. 

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou
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pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo
das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário
(RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou
inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do
STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem transgrediu
a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a jurisprudência
do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com
repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no
âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não
haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la,
fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”,
explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I)
que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível com
a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,
nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida
processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Por fim, no que tange  à multa aplicada na sentença em eventual
descumprimento da ordem de implantação do benefício por força da tutela provisória de
urgência, deve-se observar que a oportunidade de cumprimento espontâneo da medida
antecipatória da tutela foi conferida ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim
procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir do término do prazo, não assiste razão ao
recorrente em sua indignação.
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000231801v11 e do código CRC fecb2914.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0007043-66.2016.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PEDRO TITO DE ATHAYDE (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM QUE SE
ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS (ARTIGOS 57 E
58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE
RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO. PETIÇÃO Nº. 10.679-
RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE DO
PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Considerando o julgamento do recurso inominado interposto pela parte autora (Evento 61),
passo à análise do Recurso do INSS (Evento 39)

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face da sentença (Evento 33) que o condenou a AVERBAR em nome do Autor, como tempo
especial os períodos de 11/07/1989 a 28/04/1995 e 11/01/2005 a 13/03/2015.

Alega o recorrente que:

A atividade de guarda/vigilante deixou de ser enquadrada como especial, visto que a
periculosidade NÃO consta entre os agentes configuradores da especialidade do trabalho,
NAO é agente químico, físico ou biológico. 

PAra períodos POSTERIORES ao Decreto nº 2.172, de 05.03.1997 NÃO cabe o
enquadramento como atividades sujeitas a copndições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física na função de VIGILANTE, independentemente do uso de arma de fogo, visto
que somente os agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser
considerados como caracterizadores de atividade especial.

Em relação ao período de 11/07/1989 a 28/04/1995, mehor sorte não assite ao recorrido.

No caso em análise, o enquadramento por categoria profissional foi realizado a partir
unicamente das informações constantes na CTPS autoral.

Não foi julgado nenhum documento comprovando o uso de arma de fogo no desempenho da
atividade de vigilante.
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Ocorre que as simples anotações na CTPS não são suficientes para comprovação da
especialidade das atividades desempenhadas pelo recorrido.

 

II . Fundamentação:

II.1. Função de Vigilante.

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).

II.2. Objeto do Recurso.

O recurso questiona a qualificação, como especial, do período laborado como vigilante apenas
com base no relato dessa função na CTPS do autor:

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

Analisando minuciosamente os períodos controvertidos e a prova carreada aos autos, temos a
seguinte situação: 
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- 11/07/1989 a 28/04/1995, trabalhado na empresa SENTINELA – SERVIÇOS DE GUARDA E
VIGILÂNCIA LTDA, na função de Vigilante, CTPS fl. 25. Entendo pelo enquadramento, haja
vista que sua ocupação se enquadrava nos decretos vigentes à época, nos termos da legislação
supra.

- 11/01/2005 a 13/03/2015, trabalhado na empresa VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA, trabalhado na função de vigilante, comprovado por meio da CTPS fl. 27 e PPP
fls.124/125. Entendo pelo enquadramento, haja vista a comprovação de exposição à situação
de periculosidade no período acima descrito. Além do porte de arma de fogo, o trabalhador,
dentre as atividades que exercia, deveria, “Vigiar as dependências em área privadas com a
finalidade de prevenir, controlar a movimentação de pessoas e outras irregularidades;
preservar a integridade física das pessoas e a segurança do ambiente, do patrimônio e pelo
cumprimento das leis e regulamentos;(...) Realizar rondas preventivas nas dependências da
edificação. ” (fl. 124).

II.3. Divirjo do entendimento fixado na sentença.

A mera anotação da função de vigilante, por si só não é bastante para comprovar que o
mesmo usava arma de fogo.

Ocorre que o que diz respeito à empresa Sentinela - serviços de Guarda e Vigilância
Ltda (período de 11/07/1989 a 28/04/1995, aferi que se encontra com situação cadastral
"baixada" quanto ao CNPJ (a aferição foi realizada em consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou em empresa
especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade há
tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso – ou
não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso de presumir
que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para
que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec.
53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é necessário o porte de arma de
fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em que o vigilante foi empregado
de empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei
9032/95, não sendo mais possível a apresentação de formulário apropriado, em face do
encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios
que integram o conjunto probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3.
Pedido de uniformização conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para adequação. (TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR.
Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado o uso de arma
de fogo nos períodos referidos.
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Pelo exposto, conquanto divirja da fundamentação lançada na sentença, o recurso não deve
ser provido, visto que a conclusão adotada a partir da premissa acima lançada impõe a adoção
da mesma conclusão a que chegou a sentença.

Período de 11/01/2005 a 13/03/2015.

O autor laborou como vigilante na VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (evento 1 - OUT2, fl. 16).

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido período deve ser
qualificado como especial.

III.      Conclusão.

Integrando o julgamento contido nos eventos 61 e 78 (julgamento do recurso do autor e dos
embargos de declaração por ele apresentados), o resultado do julgamento de ambos os
recursos é o seguinte:

1)  O recurso do Autor deve ser parcialmente provido. CONDENO o réu a averbar como
especiais os seguintes períodos: de 29/4/1995 a 1/5/1996 (ev.78); de 01/05/1997 a 17/02/1998
(ev. 61) e  de 08/02/1998 a 30/11/2004 (ev.61). Sem custas e sem honorários.

2) O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza
o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor (cf. eventos 61 e 78).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000436721v9 e do código CRC 72f4f760.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000596-94.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PEDRO DAS NEVES SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DO
AUTOR PROVIDO. EM PARTE.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, PEDRO DAS NEVES SOUZA, que
pretende rever a aposentadoria que lhe foi concedida (tempo de contribuição) e assim obter a
concessão de aposentadoria especial.

A sentença tem a seguinte parte dispositiva:

“Do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo
com resolução de mérito:

1. ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, apenas para condenar o INSS na obrigação de
averbar, como tempo de trabalho ESPECIAL, o período de 01/04/1997 a 17/02/2000
(conversível para tempo COMUM pelo fator 1,40).

2. REJEITO O PEDIDO de condenação do INSS na obrigação de conceder ao autor a
APOSENTADORIA ESPECIAL, em vez da APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO.”

Requer a reforma alegando que:

“Do período entre 01/11/1990 e 05/12/1992 – 02/05/1992 e 31/10/1995

[...] No PPP apresentado, os períodos em debate ficaram demonstrados através das descrições
das atividades, que o recorrente se enquadra com as atividades elencadas no código 1.3.2 do
Decreto n. 53.831/64 e no código 1.3.4 do Decreto n. 83.080/79, guardando similitude entre as
profissões.

[...] Do período entre 14/10/1996 e 31/03/1997

O período entre 14/10/1996 e 31/03/1997 só não foi reconhecido pelo fato que no PPP só
informa o responsável pelos registros ambientais em 01/04/1997.

Não existe razão o recorrido, conforme dispõe a súmula 68 da TNU, devendo o período ser
reconhecido como período de atividade especial.
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[...] Do período entre 26/07/2006 e 31/03/2007 - 18/02/2000 e 30/11/2000

O referido período, o juízo a quo, entendeu que ficou constatado o IPI eficaz, não podendo ser
reconhecido como especial.

[...] Entendo que não assiste razão o juízo a quo, o que ocorre, é uma interpretação
equivocada da decisão do STF, o fato de existir IPI eficaz, não significa dizer que o agente
nocivo foi totalmente neutralizado.

Do período anterior a 29/04/1995 conversão de comum para especial

Os períodos anteriores a 29/04/1995 que não forem considerados como especial, devem ser
convertidos de período comum para período especial, que são:

*01/08/1986 a 02/12/1986 comum

*01/07/1987 a 01/11/1990 comum

*01/11/1990 a 01/06/1991 não reconhecido (em discussão)

*01/06/1991 a 05/12/1991 não reconhecido (em discussão)

*02/05/1992 a 29/04/1995 não reconhecido (em discussão)

[...] Da reafirmação da DER

O recorrente continua exercendo atividade especial, caso o período reconhecido não faça o
recorrente atingir os 25 anos, requer a análise da reafirmação da DER, para a
complementação do período exigido para a concessão do benefício.”

II – Fundamentação

II.1. Exposição à agentes biológicos x atividade de técnico em laboratórios de análise
clínicas.

Em várias ocasiões, esta 1ª TR-ES não qualificou como especial o tempo de trabalho de
segurados que trabalhavam em laboratórios de análises clínicas, desempenhando tarefas tais
quais as descritas nos perfis profissiográficos da autora.

Salvo engano, o precedente foi formado no julgamento do Recurso n. 0002192-
72.2009.4.02.5051/01, julgado por esta 1ª TR-ES na sessão de julho de 2016, relatado pela
MM. Juíza Gabriela Arruda. Referido precedente foi seguido em outras ocasiões nesta 1ª TR-
ES (p.ex.: julgamento do Recurso n. 0003868-82.2014.4.02.5050/01).  Do voto que S. Exa.
proferiu naquele julgamento (Recurso n. 0002192-72.2009.4.02.5051/01), o qual acompanhei,
transcrevo o que segue abaixo:

4. No caso, quanto ao período posterior à Lei 9.032/1995 (1/5/1995 a 31/7/2001 e 1/8/2001 a
19/10/2007), restou demonstrado, através do PPP de fls. 22-24, que o autor, nos períodos
impugnados, efetivamente exerceu suas funções de ATENDENTE DE ENFERMAGEM e
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, no HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA,
expondo-se aos agentes nocivos biológicos (vírus, fungos e bactérias).
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5. Todavia, conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978 do
Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em:

contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como
objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de
animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose,
tuberculose);

esgotos (galerias e tanques);

contato com lixo urbano (coleta e industrialização).

6. Assim, no caso do profissional de enfermagem, a contagem especial é devida quando o
trabalhador executa suas atividades com pacientes em isolamento por doenças
infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, de forma
habitual e permanente, o que não se verifica no caso concreto, conforme descrição das
atividades realizadas pelo autor no documento apresentado de fls. 22-24.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em exposto sob qualquer
agente biológico para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o
trabalho seja “em contato com agentes biológicos infectocontagiosos.

Reafirmei esse entendimento recentemente, no julgamento do Recurso n. 5008060-
81.2018.4.02.5001/ES, no qual a parte autora trabalhara em laboratórios de análises clínicas
(Laboratório Quintão S/A; Marcos Daniel Laboratório Ltda.; e auxiliar de laboratório no
Hospital Santa Mônica).

Dentro de tal perspectiva, tenho considerado especiais as atividades de técnico de laboratório
nos períodos anteriores à Lei 9032/95, nos quais não era necessário comprovar a efetiva
exposição a tais agentes biológicos em "atividades com pacientes em isolamento por doenças
infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados,"

II.2.  Passo analisar os períodos de trabalho.

Nome: Pedro das Neves Souza Período: 01/11/1990 a 01/06/1991;
01/06/1991 a 05/12/1991; 02/05/1992 a
31/10/1995

Cargo: Aux. Laboratório (01/11/1990 a
01/06/1991); Téc. Laboratório (01/06/1991
a 05/12/1991; 02/05/1992 a 31/10/1995).

Função: Aux. Laboratório (01/11/1990 a
01/06/1991); Téc. Laboratório (01/06/1991
a 05/12/1991; 02/05/1992 a 31/10/1995).

Empregador: Clinica da Colina Serviços
Medicos Empres. E Gerais S/A

Setor: Laboratório
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Descrição das atividades: - 01/11/1990 a 01/06/1991: embalar e rotular materiais,
conforme determinação; Registrar e arquivar resultados de exames, experimentos e outros.
Auxiliar na coleta e no preparo de amostras, mate´ria prima, soluções, reagente e outros
para serem utilizados conforme instruções;

 

- 01/06/1991 a 05/12/1991; 02/05/1992 a 31/10/1995: fazer coleta de amostras e dados em
laboratório; elaborar análise de materiais e substâncias em geral, utilizando métodos
específicos para cada caso; efetuar registros das análises realizadas; preparar reagentes,
peças e outros materiais utilizados em experimentos, proceder montagem e execução de
experimentos para utilização em aulas experimentais e ensaios de pesquisas;

Fator de risco: - EPI Eficaz: -

 

Nome: Pedro das Neves Souza Período: 08/05/1996 a 17/02/2000

Cargo: Empregado Função: Técnico de Laboratório

Empregador: Laboratório de Análises
Clínicas Pasteur Ltda

Setor: Laboratório (Análises Clínicas)

Descrição das atividades: - Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes; -
Preparar amostras do material biológico e realizar exames conforme protocolo; - Orientar
os pacientes quanto à coleta do material biológico; - Operar equipamentos analíticos e de
suporte; - Trabalhar conforme técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança; -
Efetuar registros das atividades em planilhas;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 275



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 304/401

5000596-94.2018.4.02.5004 500000386964 .V6 JESXGBB51459© JES7027

Fator de risco: Agentes Biológicos EPI Eficaz: Não

 

Nome: Pedro das Neves Souza Período: 06/03/2007 em diante

Cargo: Empregado Função: Técnico de Laboratório

Empregador: Laboratório de Análises
Clínicas Pasteur Ltda

Setor: Laboratório (Análises Clínicas)

Descrição das atividades: - Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes; -
Preparar amostras do material biológico e realizar exames conforme protocolo; - Orientar
os pacientes quanto à coleta do material biológico; - Operar equipamentos analíticos e de
suporte; - Trabalhar conforme técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança; -
Efetuar registros das atividades em planilhas;

Fator de risco: Agentes Biológicos EPI Eficaz: Não

 

Nome: Pedro das Neves Souza Período: 01/01/2005 a 31/12/2008

Cargo: Técnico de Laboratório Função: Técnico de Laboratório

Empregador: Município de Linhares Setor: Saúde

Descrição das atividades: - Fazer a coleta de amostra e dados em laboratório ou em
atividades de campo; - elaborar análise de materiais e substâncias em geral, utilizando
métodos específicos para cada caso; - efetuar registro das análises realizadas; - auxiliar na
elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, reunindo os
resultados dos exames e informações; - obedecer às normas técnicas de biossegurança na
execução de suas atribuições; - participar de programa de treinamento, quando convocado;
- utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA e
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ministério do trabalho; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas
típicas do cargo; - executar outras tarefas compatíveis com as exigências legais para o
exercício da função;

Fator de risco: - EPI Eficaz: -

 

II.3.  Pela exposição anterior, apenas os períodos anteriores à Lei 9032/95 - quando não era
necessário comprovar a efetiva exposição a tais agentes biológicos em "atividades com
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não
previamente esterilizados," - é que devem ser considerados especiais para a atividade de
técnico e/ou analista em laboratório de análises clínicas.

Foi exatamente esse o entendimento que reafirmei no já referido julgamento do Recurso n.
5008060-81.2018.4.02.5001/ES.

Os períodos em questão são os seguintes: de 01/11/1990 a 05/12/1991 e de 02/05/1992 a
28/04/1995.

III – Dispositivo

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o INSS a
AVERBAR como ESPECIAL os seguintes períodos de trabalho: de 01/11/1990 a 05/12/1991
e de 02/05/1992 a 28/04/1995.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Voto no sentido de DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000386964v6 e do código CRC ce3b686f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0038916-97.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NATALINA DA PENHA HERTEL MIRANDA (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS para julgar parcialmente
improcedente o pedido de concessao de aposentadoria, determinando a averbação, como
especiais, dos períodos de trabalho de 02/01/1990 a 23/07/1990 e de 01/08/1990 a
28/04/1995.

Alega a embargante que consta no PPP que a Embargante desde 1990 atuava
em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, maternidade, obstétrica, saúde e outras áreas
insalubres. Desempenhava tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionamento de forma
adequada do paciente. Em seguida, indaga como poderia data vênia o julgador reconhecer o
período de 02/01/1990 a 23/07/1990 e de 01/08/1990 a 28/04/1995 como especial e os
demais períodos posteriores como não insalubre para incidência de atividade especial se
foram exercidos no mesmo local e lugar.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca a embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000428334v3 e do código CRC 258ecca1.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000357-02.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELZA APOLINARIO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL
REMOTO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO
STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por ELZA APOLINARIO DE
SOUZA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade híbrida. Alega, em suas razões, o que se segue: 

"... quanto à atividade rural remota, exercida em data anterior à vigência da Lei 8.213/91,
insta destacar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em julgamento de ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, estabeleceu que é possível o seu cômputo
para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida.

(...)

Dessa forma, o período de atividade rural, independente da época em que exercido, pode ser
computado para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, não havendo que se
falar, portanto, em “nota de contemporaneidade” ou “atividade rural dentro do período de
carência”

(...)

Por fim, faz-se mister pontuar que, exceto no que lhe for propriamente específico, a
aposentadoria por idade híbrida deve ser regida pelas mesmas regras da aposentadoria por
idade urbana. Portanto, a eventual perda de qualidade de segurado antes do cumprimento do
requisito etário não possui o condão de afastar o direito ao benefício, consoante se depreende
da análise do art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/2003.

..."

Embora tenha reconhecido a comprovação do exercício de atividade rural pela
autora no período de 27/1/1965 a 16/7/1976, em regime de economia familiar, a sentença não
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade híbrida sob o argumento de que: 

"O § 2º dispõe que “o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural,
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido” (grifei)."
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II. Fundamentação

II.1. Da averbação de tempo rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe
de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

 

II.2. Dos períodos reconhecidos.

O INSS reconheceu na via administrativa 104 contribuições urbanas (Evento1 -
PROCADM5 - fl. 89).

Em razão do julgamento deste recurso, reconheceu-se o labor rural, exercido em
regime de economia familiar nos períodos de 27/1/1965 a 16/7/1976, ou seja, 10 anos, 5
meses e 20 dias de trabalho rural.

Assim sendo, diante da comprovação do labor rural remoto exercido pela
autora, da tese recentemente firmada pelo STJ e do cumprimento da carência mínima, faz jus
a autora a concessão da aposentadoria por idade híbrida desde a data do requerimento
administrativo, em 28/07/2017 (Evento1 - PROCADM5 - fl. 89).

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO
da parte autora para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO e
condenar o INSS a conceder benefício de aposentadoria por idade híbrida com data de início
fixada na data do requerimento administrativo (28/07/2017), devidamente acrescidos de juros
de mora e correção monetária. Concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para
determinar a implantação do benefício. Intime-se a APSDJ para implantar o benefício no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação deste acórdão. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000431364v3 e do código CRC b3e10d76.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 277



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 311/401

0001945-79.2018.4.02.5050 500000410584 .V7 JES10672© JES10672

RECURSO CÍVEL Nº 0001945-79.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA MENDONCA PILON (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO
STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. RELATÓRIO.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA MENDONCA
PILON em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
INSS a averbar o labor rural exercido na condição de segurada especial no período de
8/12/1968 a 31/12/1982. Alega, em suas razões, o que se segue: (i) nos moldes da Lei nº
11.718/2008 bastam para a concessão da aposentadoria por idade o implemento da idade
mínima e a carência prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, podendo ser somado o tempo de
serviço urbano ou rural, consoante prevê o art. 48, §3º da Lei nº 8.213/91; (ii) quanto à
atividade rural remota, exercida em data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, o TRF da 4ª
Região entende pela possibilidade do cômputo de tal período para fins de concessão de
aposentadoria por idade híbrida, independentemente de qual tenha sido a última atividade
profissional desenvolvida (rural ou urbana), considerando a decisão proferida na Ação Civil
Pública nº 503826115.2015.404.7100 para todo o território nacional; (iii) o STJ fixou o
entendimento de que a aposentadoria híbrida tem por objetivo alcançar os trabalhadores que,
ao longo de sua vida, mesclaram períodos de labor urbano e rural, sem, contudo, perfazer
tempo suficiente para se aposentar em nenhuma dessas atividades, quando isoladamente
consideradas, permitindo-se, por conseguinte, a soma de ambos os tempos; (iv) a
TNU pacificou a questão, consolidando o entendimento de que é possível o cômputo de
período de atividade rural remoto – anterior à vigência da Lei. 8.213/91 – para fins de
concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida. Requer o reconhecimento
do período laborado em atividades rurais para a concessão de aposentadoria por idade híbrida.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

II.1. Da averbação de remoto rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe
de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 278



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 312/401

0001945-79.2018.4.02.5050 500000410584 .V7 JES10672© JES10672

contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

II.2. Da contagem do tempo rural e urbano

O INSS reconheceu na via administrativa 115 contribuições urbanas, ou seja, 10
anos, 4 meses e 1 dia de tempo de contribuição (Evento1 - OUT4 - fl. 68).

A sentença reconheceu labor rural no período de 8/12/1968 a 31/12/1982, ou
seja, 14 anos e 23 dias de tempo de serviço.

III. CONCLUSÃO

Assim sendo, diante da tese recentemente firmada pelo STJ e do cumprimento
dos requisitos idade e carência mínima, faz jus a autora a concessão da aposentadoria por
idade híbrida desde a data do requerimento administrativo, em 11/07/2017 (Evento1 - OUT4 -
fl. 72).

Ante o exposto, voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO e condenar o INSS a
conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida com data de início
fixada na data do requerimento administrativo (11/07/2017), devidamente acrescidos de juros
de mora e correção monetária. Concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para
determinar a implantação do benefício. Intime-se a APSDJ para implantar o benefício no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação deste acórdão. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000410584v7 e do código CRC f74e38e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:55
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 278



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 313/401

0030023-20.2017.4.02.5050 500000398865 .V30 JES15119© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 0030023-20.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLAUCY SOARES MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA.
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 

1.  Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de aposentadoria por idade. Afirma a autora que (i) o INSS
reconheceu apenas 64 contribuições mensais das 180 necessárias para a aposentadoria por
idade; (ii) a autarquia deixou de computar o período em que a autora trabalhou para a Liga
Brasileira contra Acidentes do Trabalho - 01/07/1970 a 04/03/1985; (iii) de acordo com os
registros da CTPS, a autora foi admitida em 07/07/1970 como datilógrafa e, pelo tempo, não
consta a data fim, mas está claro que até a data de 04/03/1985 a autora ainda laborava na
empresa; (iv) foram anexadas fotos da autora no ambiente de trabalho com seus antigos
companheiros que demonstram a existência do vínculo. 

2. Segue a Sentença:

Cuida-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade
desde a data do requerimento administrativo, em 17/03/2014 (NB 41/ 168.726.162-5).

Os requisitos da aposentadoria por idade são a idade mínima de 60 anos (segurado do sexo
feminino) e o cumprimento de carência (180 contribuições mensais).

A autora, nascida em 23/05/1652, já havia completado 60 anos de idade antes a data do
requerimento administrativo. Logo, preencheu o primeiro requisito.

A autora alegou, na petição inicial, que a autarquia não considerou o período compreendido
entre 01/07/1970 a 04/03/1985, no qual trabalhou para a Liga Brasileira contra Acidentes do
Trabalho. Afirmou que consta expressamente anotado na sua primeira CTPS a sua admissão
em 07/07/1970 pela empresa Liga Brasileira contra Acidentes do Trabalho, para exercer a
função de Datilógrafa. Sustentou que, em decorrência do percurso do tempo, não houve
anotações na CTPS contundentes no sentido de esclarecer com exatidão a data do término do
contrato com essa mesma empresa, mas que é possível comprovar documentalmente
que permaneceu na empresa até 04/03/1985 (fl. 43 em diante da CTPS), completando o
período mínimo de contribuições exigido pela Lei nº 8.213/1991. (evento 3).

O INSS reconheceu apenas 64 contribuições para fins de carência (evento 4, OUT2, fl. 42).
Realmente, não computou o período compreendido entre 01/07/1970 a 04/03/1985, em que a
autora alega ter trabalhado para a Liga Brasileira contra Acidentes do Trabalho. 

O alegado vínculo não consta no CNIS da autora (evento 4, OUT2, fl. 49).
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A fim de comprovar documentalmente o alegado vínculo de emprego, a autora apresentou
cópia de três CTPS (evento 5, OUT3, fls. 15-24, 28-32 e 33-37, e evento 6, OUT4, fls. 1-9), de
duas fotos supostamente "com seus antigos companheiros de trabalho, no ambiente da referida
empresa" (evento 5, OUT3, fls. 25 e 27) e da ata da assembleia geral extraordinária realizada
em 25/02/1971 na sede da Liga Brasileira Contra os Acidentes do Trabalho (evento 6, OUT4,
fl. 10).

A ata da assembleia geral extraordinária está incompleta e não contem assinaturas, motivo
pelo qual não serve como início de prova material do alegado vínculo empregatício. Ademais,
referido documento indica que a autora era uma das sócias da Liga Brasileira Contra os
Acidentes do Trabalho, uma "sociedade civil de fins humanitários e sem funs lucrativos",
conforme prevê o respectivo estatuto social (evento 6, OUT4, fl. 10), não que ela era mantinha
vínculo de natureza empregatícia.

A primeira CTPS (nº 7414, série 267) foi emitida em 01/07/1970, contem registro de vínculo de
emprego da autora com a Liga Brasileira Contra os Acidentes do Trabalho, como datilógrafa,
com data de admissão em 01/7/1970, porém sem anotação quanto à data de saída, e está
assinada por Raimundo Estrela,  na condição de empregador/secretário (evento 5, OUT3, fl.
17).A segunda CTPS (nº 21486, série 007RO) foi emitida em 05/06/1979, contem registro do
mesmo vínculo, também sem anotação quanto à data de saída, e está assinada por Malaquias
Salles Pimentel,  na condição de empregador/secretário  (evento 5, OUT3, fl. 30). Ou seja, há
duas carteiras de trabalho , com mesmo vínculo, assinadas por pessoas distintas. Sem falar
que pessoa era, ao mesmo tempço, sócia e empregada.

A terceira CTPS (nº 7414, série 267), aparentemente continuação da primeira, foi emitida em
05/06/1986 e contem registros de vínculos empregatícios a partir de 01/02/1989 (evento 5,
OUT3, fls. 33-37, e evento 6, OUT4, fls. 1-9).

A anotação em CTPS não goza de presunção absoluta de veracidade, mas apenas relativa.
Isso significa que a anotação de contrato de trabalho em CTPS admite prova em contrário.

As anotações constantes das CTPS, embora válidas, estão incompletas e não indicam a data
de encerramento do vínculo empregatício da autora como datilógrafa da Liga Brasileira
Contra os Acidentes do Trabalho (evento 5, OUT3, fls. 17 e 30). recer a matéria fática, foi
designada audiência, a qual não se realizou porque as testemunhas arroladas pela autora não
compareceram (evento 44). Intimada para se manifestar a respeito da ausência das
testemunhas, a DPU informou que "não há mais possibilidade da oitiva de testemunhas já que
as testemunhas anteriormente indicadas não mais possuem condições para tanto" e desistiu da
produção de prova testemunhal (evento 46).

Nesse contexto, não ficou provado que a autora trabalhou na Liga Brasileira Contra os
Acidentes do Trabalho no período de 01/07/1970 a 02/05/1980.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade
desde a data do requerimento administrativo, em 17/03/2014. 

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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2.  A concessão do benefício de aposentadoria por idade pressupõe o preenchimento dos
seguintes requisitos: cumprimento do período de carência necessário, exigido na própria Lei
n° 8.213/91; idade mínima de 65 anos de idade para o sexo masculino e 60, para o sexo
feminino.                      

3.  Verifica-se que a recorrente nasceu em 23/05/1952, tendo completado a idade de 60 anos
antes da data do requerimento administrativo. 

4. O ponto controvertido é o computo do período de 01/07/1970 a 04/03/1985 que a autora
 afirma ter trabalhado para a Liga Brasileira contra Acidentes do Trabalho. Consta  na CTPS
da autora  (Evento 4 - OUT2, fl. 17) apenas a data de sua admissão (01/07/1970). 

Não há registro do referido período no CNIS.

5. Foi designada audiência para oitiva das testemunhas por video conferência, tendo em vista
que residem no estado do Rio de Janeiro (Evento 33). Entretanto, a parte autora desistiu da
oitiva de suas testemunhas alegando que não teriam mais condições de depor (Evento 46).

6. Compulsando os autos, verifico que na carteira de trabalho da Autora (Evento 4, OUT2, fl.
24), embora não conste a data da rescisão do contrato (que teria ocorrido em 4/3/85, segundo
alega a autora),  constam registros de aumentos de salários nos anos de 1971; 1972; 1973;
1974; 1975 (maio e novembro); 1976 e 1977. No Evento 4, OUT2, fl. 28 constam registros de
aumento de salário nas datas de 02/05/1978; 02/05/1979; 03/11/1979; 02/05/1980, bem como
anotações de férias no ano de 1978. 

É evidente que a ausência de registro de encerramento do contrato de trabalho impede que se
considere todo o período pretendido (até 1985).

Ocorre que os vários registros sequenciais que há - seja de aumento de salário, seja de
concessão de férias - relativos aos anos apontados configuram elemento bastante para que se
conclua ter existido a referida relação laboral até a data em que se deu o último dos referidos
registros.

Assim, há comprovação de que a autora trabalhou na Liga Brasileira Contra Acidentes do
Trabalho de 01/07/1970 até 02/05/1980 (último registro de aumento de salário constante na
Carteira de Trabalho da Autora). 

Considerando a ausência de referência na inicial a respeito dos valores recebidos no período,
o INSS deverá tomar como base o salário-de-contribuição de 1 salário mínimo durante o
período apontado (1/7/70 a 2/5/80).

8. Dos períodos reconhecidos: O INSS já havia computado no processo administrativo 64
meses de carência (Event4, OUT2, fl. 42). Em razão do julgamento deste recurso,
reconheceu-se o período de 01/07/1970 a 02/05/1980. Assim, temos:
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Período:                                Modo:        Total normal:    Acréscimo:    Somatório:
01/07/1970 a 02/05/1980    normal        9 a 10 m 2 d         não há         9 a 10 m 2 d
Tempo já reconhecido:                           5 a 4 m 10 d
 

Somatório: 15 anos 2 meses e 12 dias, correspondendo a 182 contribuições.

9. DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO e condenar o INSS a averbar o período de  01/07/1970 a
02/05/1980, bem como concedera à parte autora o benefício de aposentadoria por idade com
data de início fixada na data do requerimento administrativo (17/03/2014, Evento 4, OUT2, fl.
42), devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária. 

Concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a implantação do
benefício. Intime-se a APSDJ para implantar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias a ontar
da intimação deste acórdão.

Sem condenção em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO da autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000398865v30 e do código CRC 05833697.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5003036-69.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DORACI DA GLORIA OLIOSI CASTELIONI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.
TEMPO RURAL NÃO COMPROVADO. RECOLHIMENTOS DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A MENOR. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO. 

1. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida. No recurso, alegou o
que segue:

“...

2.2. Como já dito, a Autora exerceu o trabalho rural em regime de economia familiar, até o
falecimento do marido, em 2009. 

2.3. A respeito da comprovação do trabalho rural, o art. 106, da Lei 8.213/91, elenca um rol
exemplificativo de provas materiais. O Decreto 3.048/99 tem previsão no art. 62, §2º, II.

(...)

2.5. Com efeito, ao contrário do afirmado na r. Sentença, foram apresentados documentos que
se enquadram como provas materiais, nos moldes da norma administrativa (Evento 1, doc. 7):

(...)

2.9. Decerto, os documentos apresentados em nome da Recorrente e do marido não podem ser
desconsiderados pelo juízo sem fundamentação jurídica, posto que a Lei, a Norma
Administrativa e a Jurisprudência admitem expressamente tais elementos como inícios de
provas materiais da atividade rurícola.

(...)

2.13. Ato contínuo, foi criada a súmula nº 577 da mesma Corte: É possível reconhecer o tempo
de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em
convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.

...”

2. Fundamentação.
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II.1.  A parte autora nasceu em 28/10/1954. A DER ocorreu em 18/03/2016.

A concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, prevista no art.
48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
cumprimento do período de carência de 180 meses, exigido na própria Lei n° 8.213/91; idade
mínima de 65 anos de idade para o sexo masculino e 60, para o sexo feminino.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

Dispensado o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre destacar que não se trata de ação que visa ao reconhecimento de período
remoto, motivo pelo qual não há a necessidade de suspensão.

A inovação legislativa levada a efeito pela Lei 11.718/08 que, incluiu o §3º, no artigo 48 da
Lei 8.213/91, criou nova espécie de aposentadoria por idade, conhecida como aposentadoria
híbrida, permitindo que o segurado some períodos de atividade rural com períodos de
contribuição em outras qualidades de segurado. No entanto, a idade mínima a ser considerada
é de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, equiparando-se ao trabalhador urbano
no requisito etário.

A respeito da aposentadoria por idade, dispõe o artigo 48 da Lei 8.213/91:

...

Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade rural exercida
pela parte autora.

A realidade fática vivida pelos rurícolas não se coaduna com a exigência de prova
exclusivamente documental para a comprovação do vínculo empregatício, através de registro
em Carteira de Trabalho, ante a hipossuficiência dos trabalhadores do campo.

Ocorre que no caso dos autos não há um só documento que qualifique a autora como
lavradora ou trabalhadora rural, sendo certo que o simples fato de ser proproetária rural não
é suficiente para o reconhecimento da qualidade de segurado especial.

Ademais, restou comprovado que o esposo da autora possuía um açougue, tendo se
aposentado como contribuinte individual.

Diante desse quadro não é possível reconhecer a existência de início de prova material, assim
como o direito ao reconhecimento da qualidade de segurada especial.

Por fim, destaco que a prova oral não foi satisfatória. 

Com efeito, o depoimento pessoal não indicou com precisão as suas funções no meio rural. A
primeira testemunha informou que nunca foi à propriedade da autora e que só sabe que ela
trabalhou na "roça" por ouvir dizer. A segunda testemunha também afirmou que nunca foi à
propriedade da autora.

A única testemunha que indicou ter ido à propriedade foi a terceira e mesmo assim não soube
indicar quais as funções exercidas pela autora.
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Enfim, a autora não merece o reconhecimento do período como segurada especial e não
possui direito à aposentadoria híbrida pretendida.

Do exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I
do CPC.

...

Publique-se. Intimem-se.

 

II.3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

A autora alega ter exercido atividade rural em regime de economia familiar em
período anterior ao óbito do marido, ocorrido em 2009. Diz que o marido era pecuarista
aposentado.

Entretanto, o que se extrai dos autos é que o marido da autora deixou pensão por
morte decorrente de atividade urbana. Era empresário rural - pecuarista aposentado, conforme
consta na certidão de óbito (Evento 1 - CERTOBT5).

De fato, como bem exposto na sentença, não há início de prova material
contemporâneo aos fatos que se pretende comprovar, ou seja, antes de 2009. 

Há um único documento em nome da autora que consta a qualificação de
lavradora - carteira de filiação ao STR, com data de admissão no ano de 1998 (Evento 1 -
OUT7 - fl. 1). 

II.4.      Prova testemunhal.

A prova testemunhal não pode corroborar o parco início de prova material
apresentado. Com efeito, a teor do que consta na sentença, o resultado da prova testemunhal
foi incerto quanto ao ponto de prova (o desempenho de labor rural, em regime de economia
familiar, durante o período de carência).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à
causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade
do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC). 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000424700v9 e do código CRC 92283de8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5001625-88.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUAREZ FERREIRA GOMES (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. SEGURADO
ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEO.
RECURSO DESPROVIDO. 

I. Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade híbrida. Alega, em suas razões, o seguinte: (i) foram considerados
como início de prova material apenas dois documentos, o que não se mostra suficiente; (ii) na
certidão de casamento consta qualificação do autor como comerciante; (iii) o autor alega na
inicial que exerceu atividades campesinas em regime de economia familiar entre 10.01.2013 e
20.05.2015 e entre 17.02.2017 e 14.02.2018, o que se revela contraditório com as funções que
exercia na Prefeitura e na Câmara Municipal de Itapemirim/ES, que lhe rendiam remuneração
significativamente elevada.

Eis o teor da sentença:

Dispensado o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre destacar que não se trata de ação que visa ao reconhecimento de período
remoto, motivo pelo qual não há a necessidade de suspensão.

A inovação legislativa levada a efeito pela Lei 11.718/08 que, incluiu o §3º, no artigo 48 da
Lei 8.213/91, criou nova espécie de aposentadoria por idade, conhecida como aposentadoria
híbrida, permitindo que o segurado some períodos de atividade rural com períodos de
contribuição em outras qualidades de segurado. No entanto, a idade mínima a ser considerada
é de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, equiparando-se ao trabalhador urbano
no requisito etário.

A respeito da aposentadoria por idade, dispõe o artigo 48 da Lei 8.213/91:

“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se
mulher.

(...)
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§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o §1º deste artigo que não atendam ao disposto no
§2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

Com efeito, o objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da Constituição
Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de
segurado mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição, tanto
como segurado urbano ou como rural e de períodos de atividade, com ou sem a realização de
contribuições facultativas de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer discriminação em
relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins de carência, do período
laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito etário para
ambos, neste caso, é o mesmo.

Enfatizo que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computada como carência
mesmo o tempo rural anterior a 1º/11/1991, não se aplicando a restrição do art. 55, § 2º, da
Lei 8.213/91.

Considerando que a Lei n. 11.718/2008 disciplina de forma inovadora o cômputo de tempo
rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior, deve prevalecer o
entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º, da LB) não tem aplicabilidade para
essa modalidade de aposentadoria.

...

Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade rural exercida
pela parte autora.

A realidade fática vivida pelos rurícolas não se coaduna com a exigência de prova
exclusivamente documental para a comprovação do vínculo empregatício, através de registro
em Carteira de Trabalho, ante a hipossuficiência dos trabalhadores do campo.

Nessa esteira, analisando o acervo probatório coligido aos autos, verifico a presença dos
seguintes documentos que servem  de início de prova material:

Ficha do STR datada de 1987 (Evento 1, PROCADM3, fls. 36/38).

Instrumento de doação de terra constando o autor como agricultor (Evento 1,
PROCADM4, fls. 26/27).

A prova testemunhal foi coerente com a documentação, motivo pelo qual há de se homologar
os períodos de 01/01/1992 a 31/01/2005, 01/07/2008 a 31/12/2009, 01/01/2013 a 31/06/2015 e
01/07/2016 a 19/12/2017.

Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por idade
(híbrida), averbando os períodos de 1/01/1992 a 31/01/2005, 01/07/2008 a 31/12/2009,
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01/01/2013 a 31/06/2015 e 01/07/2016 a 19/12/2017 ao período de contribuição já
reconhecido, com DIB em 19/12/2017 e DIP na presente data.

...

Decorridos 15 (quinze) dias da comunicação, sem que haja manifestação das partes, dê-se
baixa e arquivem-se.

II. Fundamentação

A parte autora nasceu em 13/03/1952. 

A DER ocorreu em 19/12/2017.

A parte autora pretende obter aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da
Lei nº 8.213/91. A concessão do benefício de aposentadoria por idade pressupõe o
preenchimento dos seguintes requisitos: cumprimento do período de carência necessário de
180 meses (15 anos), exigido na própria Lei n° 8.213/91; idade mínima de 65 anos de idade
para o sexo masculino e 60, para o sexo feminino.

O INSS controverte o reconhecimento do tempo de labor rural do autor na
qualidade de segurado especial.

II.1. Início de prova material

A sentença considerou como início de prova material válido: Ficha do STR
datada de 1987 (Evento 1, PROCADM3, fls. 36/38) e Instrumento de doação de terra
constando o autor como agricultor (Evento 1, PROCADM4, fls. 26/27). 

Há ainda outros documentos nos autos, como notas fiscais de produtor rural,
contrato de arrendamento rural com vigência entre 2008 a 2023, declaração de aptidão ao
Pronaf, emitida em 2007, dentre outros documentos. (Evento 1 - PROCADM5).

II.2. Depoimento pessoal e prova testemunhal

Depoimento pessoal: sempre foi trabalhador rural; já trabalhou na Secretaria de
Esportes; já foi comerciante (bar), mas trabalhava apenas à noite; a ex-esposa era
trabalhadora rural; ela trabalhou dois anos na prefeitura, mas não largou a roça; a propriedade
rural fica em Gomes; a propriedade é herança do pai; a terra tem dois alqueires; o filho
também ajuda na propriedade; não tem colonos nem meeiros; nunca teve diaristas; possui
gado de corte e lavoura branca; são 20 (vinte) cabeças de gado; a propriedade fica a uma
distância de um quilômetro da cidade.

Testemunha Moacir: conhece o autor há mais de 40 anos; o autor trabalha com
gado de corte e lavoura branca; ele teve um bar que era na casa dele mesmo, que abria aos
finais de semana, quando tinha jogo no campo de futebol; trabalham ele e a família na terra;
deve ter 2 alqueires; antes, na época dos pais, era maior; não tem ninguém contratado; ele
teve outros empregos na prefeitura; ele foi vereador; depois foi suplente de vereador, mas
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sempre trabalhou na roça; hoje não tem mais comércio; não sabe quantas cabeças de gado
possui o autor; ele mora na rua que fica cerca de 1 km da propriedade; Juarez e o filho
cuidam da propriedade.

Testemunha Giovani: conhece o autor há quase 40 anos; ele trabalha com
plantação de mandioca, gado de corte; não tem conhecimento do bar; a propriedade é herança
dos pais; a terra tem 2 alqueires; já o viu trabalhando na roça, tirando mandioca, matando boi;
ele trabalha o ano todo; Juarez já trabalhou para a Prefeitura; já foi vereador, mas a vida dele
é na roça; hoje se dedica exclusivamente ao trabalho na roça; há troca de dias, não há
contratação de empregados; a esposa sempre o ajudou na roça; não sabe dizer quantos
animais tem na propriedade; nunca teve colonos.

As testemunhas confirmaram o labor rural como atividade principal do autor por
toda a sua vida, muito embora tenha exercido concomitantemente atividades na Câmara
Municipal e na Prefeitura de Itapemirim. É o que se conclui, sobretudo, pelo depoimento
pessoal do autor, donde se extrai que se trata de pessoa simples que vive realmente tem a
atividade rural como meio de vida, não obstante os cargos já exercidos na Administração
Pública, em Município pequeno do interior do estado.

Quanto ao fato de constar a qualificação de comerciante na certidão de
casamento, esclareceu o autor que à época ele possuia um pequeno bar na sua propriedade,
que fica localizada ao lado de um campo de futebol, e aproveitava os jogos de futebol naquele
espaço, o que fora confirmado pelas testemunhas.

Em suma, entendo que a parte autora conseguiu provar o exercício de atividade
rural, que somados ao tempo de atividade urbana, dão direito à aposentadoria por idade
híbrida.

A sentença deve ser mantida.

III. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. Sem
custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério
previsto na súmula 111 do STJ.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000420911v14 e do código CRC b251eb4f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000080-80.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA MADALENA REIS RIBEIRO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº
9494/97. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947. AUSÊNCIA DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

 

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade híbrida. Alega, em suas razões, o que se
segue: i) os documentos juntados aos autos são insuficientes para corroborar a condição de
segurado especial da autora noo período invocado; (ii) a regra do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei nº
8.213/91 não se aplica à parte autora, pois houve migração do regime previdenciário rural
para o regime urbano, inclusive tendo passado ao trabalho urbano após perder a qualidade de
segurado, de forma que não é possível computar o tempo rural para fins de carência, pois não
se trata de tempo rural imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria pretendida;
iii) "... a regra é a comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo
igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11
desta Lei."; iv) por fim, requer a aplicação da Lei nº 11.960/2009 para a definição dos
critérios de juros de mora e correção monetária até que seja definida a modulação dos efeitos
da decisão proferida no RE 870.947.

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural na qualidade de segurada
especial no período de 01/07/1975 a 31/12/1984, que somados ao tempo de contribuição
urbano, permitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

II. Fundamentação.

II.1. Do ínicio de prova material
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A sentença considerou os seguintes documentos para efeito de início de prova
material: Certidão de Casamento indicando a profissão do esposo como lavrador em 1975
e Ata de resultado da Escola Unidocente Fazenda Conquista datada de dezembro de 1984,
indicando que o filho da autora cursou o ano letivo nessa escola (Evento 1, PROCADM3,
Página 19/21).

Tais documentos são aptos a configurar início de prova material idôneo. E, no
caso, o início de prova foi devidamente confirmado por prova testemunhal convincente,
conforme se extrai dos depoimentos abaixo:

Depoimento pessoal: trabalhou na roça desde que nasceu; trabalhou para várias pessoas
como meeira junto com o marido; trabalhou assim até 1985 quando veio para a cidade.

Testemunha José Esio Bravin: conhece a autora desde a adolescência; ela morava em Agua
Limpa, Conceição do Castelo, com os pais e eram colonos;  viu  a autora trabalhando quando
casada, junto com o marido; eles trabalharam  por aproximadamente 15 anos na roça; quando
a autora saiu da roça ela já estava separada.

Testemunha Maria da Penha Cattabriga: conhece a autora desde menina da comunidade
Conquista; ela não era casada nessa época; ela estudava e trabalhava na roça; depois que
casou continuou trabalhando na roça; acredito que ela tenha saído da roça na década de 80;
quando a autora saiu da roça já estava separada; cultivavam café, mas tinha cana-de-açúcar
também; eles eram meeiros na terra do pai da depoente.

 

II.2. Da averbação de tempo rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe
de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

A sentença está em consonância com tal entendimento, pelo que deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.213/1991.

II.3. Correção monetária

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática
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dos recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i)
deve haver a incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção.
Julgado em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz
Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O
julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na
internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947
em 20/09/2017; (ii) não houve modulação dos efeitos.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se
o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000432535v8 e do código CRC e918bcb3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0033279-68.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELISABETH BOLDT LEMKE (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condenar o INSS a averbar o período de atividade rural exercido de 1979 a 2000, bem como
lhe conceder aposentadoria por idade híbrida, a partir da data de entrada do requerimento
administrativo. Alega, em suas razões, o que se segue: i) a regra do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei
nº 8.213/91 não se aplica à parte autora, pois houve migração do regime previdenciário rural
para o regime urbano, inclusive tendo passado ao trabalho urbano após perder a qualidade de
segurado, de forma que não é possível computar o tempo rural para fins de carência, pois não
se trata de tempo rural imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria pretendida;
ii) "... a regra é a comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo
igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11
desta Lei.".

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural na qualidade de segurada
especial no período de 1979 a 2000, que somados ao tempo de contribuição urbano, permitiu
a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

II. Fundamentação.

II.1. Da averbação de tempo rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe
de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
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A sentença está em consonância com tal entendimento, pelo que deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.213/1991.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se
o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000430739v6 e do código CRC ddf14ab1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0032201-39.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO ANTUNES BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condenar o INSS conceder aposentadoria por idade híbrida. Alega, em suas razões, o que se
segue: i) a regra do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei nº 8.213/91 não se aplica à parte autora, pois
houve migração do regime previdenciário rural para o regime urbano, inclusive tendo passado
ao trabalho urbano após perder a qualidade de segurado, de forma que não é possível
computar o tempo rural para fins de carência, pois não se trata de tempo rural imediatamente
anterior ao requerimento da aposentadoria pretendida; ii) "... a regra é a comprovação do
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses
de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a
que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.".

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural na qualidade de segurada
especial no período de 28/08/1968 a 25/01/1978, que somados ao tempo de contribuição
urbano, permitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

II. Fundamentação.

II.1. Da averbação de tempo rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe
de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
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A sentença está em consonância com tal entendimento, pelo que deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.213/1991.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se
o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000431194v5 e do código CRC ed1e31c9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:58
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RECURSO CÍVEL Nº 0011791-98.2017.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE SONEGHETI (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condenar o INSS conceder aposentadoria por idade híbrida. Alega, em suas razões, o que se
segue: i) "...os documentos carreados aos autos são insuficientes para corroborar a condição
de segurado especial da Parte Autora (regime de economia familiar) no período reconhecido
em sentença de 13/03/1965 a 31/12/1973..."; ii) a regra do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei nº
8.213/91 não se aplica à parte autora, pois houve migração do regime previdenciário rural
para o regime urbano, inclusive tendo passado ao trabalho urbano após perder a qualidade de
segurado, de forma que não é possível computar o tempo rural para fins de carência, pois não
se trata de tempo rural imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria pretendida;
iii) "... a regra é a comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo
igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11
desta Lei.".

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural na qualidade de segurada
especial no período de 13/03/1965 (quando a autora completou 12 anos de idade) a
31/12/1973, que somados ao tempo de contribuição urbano (11 anos, 3 meses e 17 dias -
Evento 4 - OUT2 - fl. 13), permitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

II. Fundamentação.

II.1. Do início de prova material

A sentença considerou os seguintes documentos como início de prova:

"... guia de recolhimento de tributos rurais ao INCRA, exercício 1973, em nome do seu pai (fl.
14); escritura pública de doação de imóvel rural adquirido pelos seus pais nos termos de
escritura pública de compra e venda lavrada em 27/02/1957, em seu favor e de outros, lavrada
em 25/01/2002 (fls. 15/16); comprovante de atualização cadastral da agropecuária junto à
SEFAZ/ES, datado em 23/09/2009, em nome de sua mãe (fl. 28)."
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Os documentos apresentados comprovam a qualidade de trabalhadores rurais
dos pais da autora e são suficientes como início de prova do labor rural da autora desde os 12
anos de idade, conforme reconhecido na sentença.

Ademais, tais documentos foram devidamente corroborados pela prova
testemunhal.

II.2. Da averbação de tempo rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe
de 22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

A sentença está em consonância com tal entendimento, pelo que deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.213/1991.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se
o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000431406v9 e do código CRC 56b3c053.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5005372-49.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DA PENHA COSTA FREITAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1007 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DA PENHA COSTA FREITAS em
face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade
híbrida. Alega, em suas razões, em síntese, que se aplica ao caso concreto a tese fixada no
julgamento do Tema 131 da TNU, segundo o qual: 

Para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, § 3º, da
Lei n. 8.213/91, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade
urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no
período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao requerimento do
benefício. Ainda, não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/91 seja
considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas
contribuições.

A sentença não analisou o tempo rural remoto, sob o seguinte argumento: 

Na hipótese dos autos, como a autora atingiu a idade mínima no ano de 2017, a carência a ser
considerada corresponderá a 180 meses (conforme tabela prevista no art. 142, da lei
8.213/91) imediatamente anteriores ao requerimento administrativo ou ao cumprimento da
idade mínima (§ 2º, art. 48 da Lei 8.213/91). E, embora não seja obrigatória a vinculação ao
trabalho rural quando completado o tempo de serviço, é indispensável que a atividade tenha
alguma contemporaneidade, não podendo ser aceito no cálculo do benefício um tempo remoto
na atividade rural, ao qual se seguiu intervalo significativo de inatividade, com perda da
qualidade de segurado.

Nesse sentido, decidiu recentemente a TNU que somente é possível somar ao tempo de
contribuição o tempo de serviço rural sem contribuições que esteja no período
imediatamente anterior ao implemento da idade do segurado, ou à data do requerimento
administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de meses
equivalentes à carência do benefício (Processo nº 0001508-05.2009.4.03.6318/SP).

A descontinuidade permitida em lei, contudo, é aquela que não afasta a condição de segurado,
que tenha duração curta de tempo, o que não é o caso.
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Conforme informações do CNIS (evento 13), a autora, a partir de janeiro de 2013, ingressou
no regime da previdência social, na qualidade de segurado facultativo, vertendo contribuições
pela forma simplificada até 2017.

Logo, o tempo de serviço rural alegado, por ser remoto e não integrar os 180 (cento e oitenta)
meses anteriores ao implemento da idade mínima ou requerimento administrativo, ainda que
eventualmente reconhecido, não poderá servir para ser somado ao tempo contributivo entre
2013 e 2017, razão pela qual a sua pretensão deve ser rejeitada.

II. Fundamentação

II.1. Da averbação de tempo rural remoto.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe de
22/03/2019, firmou a seguinte tese, em regime de recurso repetitivo:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Considerando que a parte autora pretende a concessão de aposentadoria por idade híbrida e
que o INSS reconheceu 3 anos e 3 meses de atividade urbana (Evento 6 -
INDEFERIMENTO7 - fl. 3), passo a analisar o tempo de exercício de atividade rural.

II.2. Da comprovação do exercício de atividade rural.

No presente caso, a parte autora pretende comprovar o exercício de atividade
rural no período de 27/10/1969 a 10/09/1986, ou seja, a partir dos 12 anos até os 29 anos de
idade. Alega ter trabalhado com os pais, em regime de parceria agrícola, na propriedade do
Sr. Sebastião Alves de Lima.

Entretanto, como início de prova material a autora apresentou fichas de
matrículas, onde consta a sua residência e dos seus irmãos em zona rural, tão somente. Não
há documento algum que prove que os pais trabalhavam como meeiros na propriedade
indicada.

Assim sendo, ante a ausência de início de prova material, é que a pretensão
improcede.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 286



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 336/401

5005372-49.2018.4.02.5001 500000425615 .V12 JES10672© JES7027

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000425615v12 e do código CRC 0edc6f55.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5008632-37.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA VAUNA TANEZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 55 DA LEI Nº
9.099/95.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora  em face do
acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela inteporso para reformar a
sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à parte autora o
benefício de aposentadoria por idade híbrida com data de início fixada na data do
requerimento administrativo (19/05/2017), devidamente acrescidos de juros de mora e
correção monetária.

Alega o embargante que o acórdão contém erro material ante a não fixação da
verba honorária e evidente contradição.

A Lei nº 9.099/95 prevê, no artigo 55, a condenação em honorários advocatícios
apenas em segundo grau, quando vencido o recorrente. Não obstante, estabeleceu que esses
honorários serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo
condenação, do valor corrigido da causa. Note-se que a lei não leva em consideração a
sucumbência total na causa, mas apenas a sucumbência recursal.  Por essa razão, a
delimitação da matéria devolvida no recurso não importa para aferição da sucumbência.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca a embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000425706v3 e do código CRC 5b80e2f3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000127-51.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CASSIA TEREZA FREDERICO DE JESUS (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: JULGAMENTO DO RE 870.947.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que deu
parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS para reformar a sentença
apenas quanto à correção monetária.

Alega a embargante que o acórão foi omisso quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal,
que, em 03.10.2019, ao julgar embargos de declaração opostos nos autos do RE 870-974
(repercussão geral), rejeitou a modulação de efeitos pretendida pelos embargantes e decidiu
que se aplica o Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial – IPCA-E para a
atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas de junho de 2009 em diante.

O acórdão embargado afirmou não haver decisão final do STF quanto a eventual modulação
dos efeitos do julgamento do Tema 810 e que uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora: (...)

Visto que a decisão final do STF foi proferida alguns dias antes do acórdão proferido por esta
1ª TR-ES, os embargos devem ser providos.

Vejamos.

No dia 3/10/19, o  Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i)
deve haver a incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção.
Julgado em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux
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concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O
julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na
internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos:

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos.

O recurso inominado do INSS recebeu provimento parcial apenas em face da consideração
tratada no voto quanto à correção monetária. Contudo, visto que o STF já havia decidido o
tema, nada havia a prover no recurso do INSS.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO do autor para alterar a conclusão do julgamento, nos seguintes termos:
NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado do INSS. Sem custas, em face da isenção
legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10%
do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.     

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000427867v8 e do código CRC acb3d0aa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5009455-11.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA BULLERJAHN (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS  em face da sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL.

 Em suas razões recursais (Evento 39), alega, em síntese, que (i) a  principal
insurgência no caso concreto é o tamanho das propriedades rurais do autor, aliado ao
quantitativo de produção anual, o que descaracteriza o regime de economia familiar, (ii) a
sentença de mérito reconhece que o tamanho da propriedade excede 04 (quatro) módulos
fiscais, (iii) tal fato, por si só, não descaracteriza a qualidade de segurado especial do autor,
como bem pontuado na sentença e conforme a leitura do Enunciado nº 30 da TNU, desde de
que comprovada a sua exploração em regime de economia familiar, (iv) no caso concreto,
houve descaracterização do labor campesino em regime de economia familiar, (v)  as notas
fiscais apresentadas pelo autor revelam ganhos incompatíveis com o alegado regime de
economia familiar, (vi) a nota fiscal de produtor rural acostada à fl. 43 do processo
administrativo revela que, em 2016, foram vendidas 300 sacas de café, pelo valor unitário de
R$ 585,46, totalizando uma venda de nada menos que R$ 175.638,00, (vii) somente na
propriedade Fazenda Sering, em 2016, foi comercializada a quantia de R$ 175.638,00 e, em
2015, a quantia comercializada foi de R$ 108.206,00, (viii) ou seja, se for dividido o valor de
R$ 175.638,00 por 12, tem-se uma renda mensal bruta de R$ 14.636,50, isso só com a venda
do café, e (ix) a tese sustentada pelo INSS é a de que, além de a autora ser proprietária rural
latifundiária, cujas propriedades totalizam área superior à quatro módulos fiscais, seus ganhos
anuais são absolutamente incompatíveis com o alegado labor campesino em regime de
economia familiar.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 44). 

VOTO

 A Lei 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art. 11 da Lei 8.313/1991,
dispôs que se qualifica como segurado especial o produtor rural que explore atividade
agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a propriedade rural explorada
tiver mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não pode ser qualificado como
segurado especial. Ocorre que essa lei não pode retroagir para regular fatos anteriores ao
início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em 23/6/2008. Em relação ao tempo de
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serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade rural explorada tivesse mais de
quatro módulos fiscais, o respectivo produtor rural pode ser qualificado como segurado
especial, se não tiver contratado empregados permanentes.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para
motivar a descaracterização da qualificação do segurado especial. Aplica-se a Súmula 30 da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural
não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que
comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar".

No caso em exame, a Lei 11.718/2008  se aplica porque a autora alcançou o
requisito etário em 2018. Os elementos dos autos sinalizam que o imóvel rural é pouco
superior a 4 módulos fiscais (4,64 módulos fiscais). 

Agora, resta saber a atividade agrícola desenvolvida pela autora era de
subsistência. 

Não há nenhum indício de que haveria a contratação de empregados
permanentes. As testemunhas, nos depoimentos, afirmaram que a autora laborava com o
marido e os dois filhos, na produção de café, milho e feijão, sem a contratação de mão-de-
obra (inclusive diaristas em tempo de safra).

Quanto à alegação de elevada produção agrícola formulada pela autarquia, nota-
se que, de fato, as notas fiscais apresentadas, aos autos, são suficientes para sinalizar altos
lucros advindos da comercialização de produtos, mesmo com a presunção de dedução sobre o
faturamento dos custos de produção.

Nota-se que há, nos autos, nota fiscal datada em 2016 demonstrando a
comercialização de café no valor de R$ 175.638,00 e, em 2015,  de R$ 108.216,00,

Assim, a renda obtida pela produção agrícola sinaliza a capacidade contributiva
da autora. 

Não há dúvidas de que, pelas provas produzidas nos autos (início de prova
material), restou comprovado que a parte autora sempre exerceu atividades rurícolas com o
seu grupo familiar. Porém, não há que se falar em exercício de labor agrícola de subsistência,
sendo que a alta produção de café seria incompatível com a alegada qualidade de segurada
especial. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
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4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
julgar improcedente a pretensão inicial, sem a cobrança das parcelas pagas a título de tutela
provisória de urgência ora revogada. Sem custas e honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000322589v14 e do código CRC ee432340.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:36:2
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 289

(minuta relacionada)



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 344/401

5000568-26.2018.4.02.5005 500000423827 .V15 JES10672© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5000568-26.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ZELIA SCHELEMBERG HOFFMANN (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. IMÓVEL ACIMA DE 4 MÓDULOS
RURAIS. COMPROVAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na qualidade de segurado
especial. No recurso, alegou o que segue:

“Quando o Juiz a quo afirma que o fato da Recorrente produzir 200 sacas de café por ano
descaracteriza como segurada especial em regime de economia familiar, está totalmente
equivocado, pois durante todo ano as despesas para conseguir uma produção dessas é
enorme. Há muitos anos atrás não havia pragas nas lavouras, não era necessário adubar por
que chovia muito. Já anos para cá, só se produz se investir com adubo, e veneno para matar as
pragas. Assim que a Recorrente faz para produzir essas 200 sacas que parte delas ainda é do
meeiro. Segue em anexo notas fiscais de adubo, compra de veneno e pagamento de energia da
bomba de irrigação, só para os Nobres Julgadores terem uma base que na verdade o que
sobra para a família da Recorrente é 1/3 da produção anual. Então são detalhes que só quem
está na labuta da roça é que sabe e passa que para manter para colher o café não é fácil. E
ainda o preço em que o café e encontra fica tudo mais difícil, hoje por exemplo, uma saca está
no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), ai vem as despesas da casa, remédios,
etc, sobra muito pouca coisa.

Ademais, a Recorrente e o esposo que cuidam da roça sendo que o filho, filhas e genros
ajudam na atividade mais rígida, conforme foi muito bem dito no depoimento da Recorrente e
das testemunhas em audiência. Por gentileza, ouçam a gravação dos mesmos. Foi perguntado
sobre a contratação de empregados nas propriedades e foi dito por todos que não há
contratação. Enfim não há elementos para que o Juiz a quo julgue dessa maneira.

O Juiz ao final da sentença afirma que não se nega em nenhum momento que a Recorrente não
tenha laborado no campo. Senhores Julgadores, o entendimento do Juiz a quo não merece
prosperar, pois o que se extraiu dos autos é que a vida toda da Recorrente dependeu da
agricultura. O CNIS dela nunca teve contribuição urbana e sempre teve seu cadastro como
rural no INSS. Não se pode negar uma aposentadoria rural a uma trabalhadora rural que a
vida toda esteve com seu suor na roça lutando por dias melhores.”

2. Fundamentação.

II.1.  A parte autora nasceu em 26/03/1947.
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A DER ocorreu em 25/07/2017.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 126 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2017, ou ao implemento da idade mínima, em 2002, nos
termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

ZELIA SCHELEMBERG HOFFMANN ajuizou ação previdenciária, de rito sumaríssimo,
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a
concessão de aposentadoria por idade rural.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito.

O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora precisa
demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime de
economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142, da Lei nº 8.213/91.

Cabe destacar que a demandante completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade em 2002,
devendo cumprir uma carência de 126 meses (cento e vinte e seis) meses, ou seja, 10 anos e 06
meses de atividade rural, nas condições legalmente estabelecidas.

Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com
base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91,
confirmado na súmula nº 149, do Superior Tribunal de Justiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova
documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.

Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o período de
carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no enunciado nº 14, da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

A parte autora colacionou aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: Certidão de
casamento (fl. 17, doc. 08, evento 01); Certificado de cadastro de imóvel rural (fl. 27, doc. 08,
evento 01); Declaração de entrega do ITR (fl. 31, doc. 08, evento 01); Notas fiscais (fl. 52/66,
doc. 08, evento 01);  Contrato de Parceria Agrícola (fl. 01, doc. 21/22, evento 17).

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas.

Pois bem.
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Analisando os autos, verifico que a documentação juntada pela autora comprova que esta é
proprietária de imóvel rural, com área de 74,4 hectares, situada no município de Governador
Lindemberg o que totaliza a quantidade de 4,1 módulos fiscais.

A Lei nº 8.213/91 prevê como descaracterizador do regime de economia familiar o fato do
indivíduo ser proprietário de imóvel com área superior a 04 (quatro) módulos fiscais.

Segundo a jurisprudência pátria, o simples fato de tal metragem ser ultrapassada não
descaracteriza, por si só, a qualidade de segurado especial, devendo ser analisado outras
circunstâncias. Nesse sentido, inclusive, é a Súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização
da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU): “tratando-se de demanda
previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a
qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a
sua exploração em regime de economia familiar”.

Contudo, a relativização das disposições legais por meio da aplicação dos preceitos
jurisprudenciais pertinentes ao caso deve ser feita de forma razoável, observando as
peculiaridades do caso concreto.

Para a autora fazer jus ao reconhecimento da sua qualidade como segurado especial, deveria
demonstrar que, apesar do fato de ser proprietária de imóvel rural de extensão média, esta
ainda exercia sua atividade em regime de economia familiar.

Ou seja, caberia a ela demonstrar os fatores que ensejariam a sua qualidade de segurada
especial, mesmo diante da extensa propriedade de sua titularidade.

Entretanto, tal comprovação não se encontra nos autos. Conforme se extrai das próprias
afirmações da autora, é exercido na propriedade o cultivo de café, o qual gera uma produção
de em média 200 (duzentas) sacas por ano. Em que pese a alegação de que essas sacas fazem
parte de uma produção em conjunto com a do meeiro, entendo que a maior parte pertence
somente a família da autora, tendo em vista que apenas 1,5 hectares é o objeto do contrato de
parceria agrícola (fl. 01, doc. 21/22, evento 17).

Deste modo, o que se emana dos autos é que a atividade desempenhada pela autora na
verdade se identifica com aquela realizada por produtores rurais de uma escala incompatível
com aos parâmetros concernentes ao segurado especial, não restando comprovada a economia
de subsistência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REF AFASTADO. 1- O regime de
economia familiar, na forma da lei, pressupõe uma forma rudimentar de trabalho rural,
onde os membros da família realizam trabalho indispensável à própria subsistência e mútua
colaboração. Nesse sentido prescreve o art. 11, VII, "a.1", da Lei nº 8.213/1991. 2- Ao
examinar os autos verifico que as notas fiscais de venda de gado e galinhas para abate
representam um valor muito alto para se caracterizar o segurado especial previsto no art. 11,
que exerce um trabalho rudimentar para a subsistência da família. A nota fiscal de maio de
2012 possui um valor de R$ 130.057,83 (fl. 73) e as notas referentes a 02/2011 e 03/2006
também são expressivas, nos valores de R$ 18.708,42 e R$ 11.024,27 (fls. 72 e 67). Além da
grande quantidade movimentada nos anos anteriores. 3- Agravo a que se nega provimento.
(TRF-3 - APELREEX: 00040336220154039999 SP 0004033-62.2015.4.03.9999, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 29/02/2016, 
SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2016)
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     ..........................................

AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ATIVIDADE RURAL NÃO
COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. REQUISITOS LEGAIS NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. -Faz jus ao benefício de aposentadoria por
idade rural quem completa a idade de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem e comprova o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior
ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses idêntico à carência do
benefício em questão (artigos 48, 142 e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991). Para os
rurícolas, dispensa-se a comprovação de recolhimentos de contribuições, sendo suficiente à
prova da idade mínima e do exercício de atividade rural, dentro do período estabelecido no
artigo 142 da referida lei. - No que diz respeito ao reconhecimento do labor rurícola, é
insuficiente apenas a produção de prova testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força
maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91),
mas se requer a existência de início de prova material, corroborado por robusta prova
testemunhal para demonstração da atividade rural. - No presente caso, não restou
caracterizado o labor rural em regime de economia familiar, o qual se baseia numa
atividade indispensável à própria subsistência, exercido em condições de mútua dependência
e colaboração sem a utilização de empregados. O autor comercializava grandes quantidades
de produtos agrícolas, demonstrando tratar-se de um produtor rural. Ressalta-se ainda que
cabe a parte autora o ônus de provar sua qualidade de segurado especial do regime da
previdência social, o que não ocorreu visto que a provas produzidas foram insuficientes para
evidenciar tal condição, pelo que o autor não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade
rural. - Agravo legal improvido. (TRF-3 - AC: 8644 SP 0008644-39.2007.4.03.9999, Relator:
DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 05/06/2013,
SÉTIMA TURMA)

A aposentadoria por idade rural do segurado especial é um benefício de índole assistencial,
que objetiva resguardar uma renda mensal mínima para os indivíduos que, por toda a vida,
exerceram atividade rural em regime de economia familiar.

Ressalto que nesta sentença não se nega em momento algum que a parte autora tenha
laborado no campo. Porém, as particularidades do exercício desse trabalho obstam o
reconhecimento da autora como segurada especial, uma vez não existir nos autos conteúdo
probatório que demonstre que a atividade realmente foi exercida em regime de economia
familiar.

Sendo assim, concluo que a pretensão autoral não merece prosperar.

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da Lei nº
8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade e
rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 487, inc. I, do CPC.

...

P.R.I.

II.3.      Da qualidade de segurado especial

A autora reside em imóvel rural com 74,45 hectares em Governador Lindenberg-ES, onde o
módulo fiscal é 18 hectares. Logo, seu imóvel tem 4,13 módulos fiscais, sendo qualificado
como média propriedade (ev.1-procadm7, pág.27). 
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O benefício foi indeferido pelo INSS apenas com base no fato de o imóvel rural ter mais de 4
módulos fiscais.

Nos termos do enunciado de Súmula nº 30 da TNU: “Tratando-se de demanda previdenciária,
o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu
proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em
regime de economia familiar.”.

No caso, o imóvel rural tem área de 74 hectares. Se a área tivesse 2 hectares a menos (72
hectares), equivaleria a 4 módulos fiscais.

A diferença é insignificante.

Assim, cabe analisar se houve o exercício de atividade rural em regime de economia familiar
pela autora. 

Os documentos apresentados pela autora como início de prova material são os seguintes: (i)
certidão de casamento, realizado em 1967, onde consta o marido como lavrador; (ii) fichas de
saúde; (iii) notas fiscais de venda do café (Evento 1 - PROCADM7 - fls. 17, 40/45 e 52/66).

Após oitiva da audiência de instrução e julgamento extraiu-se o seguinte:

Depoimento pessoal: atualmente trabalha na roça; trabalha desde criança; trabalhou
inicialmente com o pai e depois de casada com o esposo; estão nessa propriedade, em Córrego
Divino, desde que se casou; trabalha com o marido; tem um meeiro; não há contratação de
empregados; nunca teve outra fonte de renda; nunca se afastou da roça; a propriedade
possui 74 hectares; a propriedade foi maior, mas parte dela foi passada aos filhos há 10 anos
atrás; cultivam café; tem muita área de pastagem; tem 15 cabeças de gado; o leite é para
consumo; o marido não está aposentado por causa do tamanho da terra, assim como a autora;
tem um carro de passeio simples; não tem casa na cidade; são produzidas 200 sacas, se
considerada a produção do meeiro.

Testemunha Creusa: conhece a autora porque foram criadas juntas; quando solteira a autora
trabalhava com o pai, desde criança; cultivavam café, milho, feijão, arroz; ela se casou com
20 anos; não tinham empregados nem meeiros; não tinham outra renda além da roça.

Testemunha Aguinaldo: conhece a autora há aproximadamente 40 anos; a propriedade foi
herança do sogro da autora; estão nessa propriedade desde que se casou; não contratam
empregados; tem um meeiro; trabalham ela e o marido e os dois genros ajudam quando
precisam; nunca saíram da roça; a propriedade é média; não sabe informar se a propriedade
foi dividida; tem área de pasto de tamanho mediano; deve ter umas 25-30 cabeças de gado; a
produção é para consumo próprio; tem um secador na propriedade; acredita que colhem cerca
de 100 a 120 sacas de café ao ano; não tem trator na propriedade; atualmente tem um
caminhão "710" e um carro de passeio.

Testemunha Isidoro: é vizinho distante da autora; ela trabalha na roça desde que se casou;
não contratam empregados; tem um meeiro; cultivam café e um pouco de gado; a autora
nunca deixou a atividade rural; é uma propriedade média.

Entendo que o volume da produção de café (cerca de 200 sacas anuais) não afasta a condição
de segurado especial no caso concreto, considerando que parte dessa produção pertence ao
meeiro, que vive na propriedade, e considerando, ainda, que a autora e o mario não possuem
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outra fonte de renda, conforme declarado pela autora e confirmado pelas testemunhas.

Pelo exposto, a autora faz jus à concessão da aposentadoria por idade rural desde a data do
requerimento administrativo, em 25/07/2017.

3.Conclusão.

Dado o caráter alimentar do benefício, ANTECIPO A TUTELA. INTIME-SE A APSADJ
para implantar o benefício em 30 dias.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora para reformar a
sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o INSS a conceder à parte
autora aposentadoria por idade rural, com DIB na DER (25/07/2017), devidamente
atualizados com juros de mora e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários
pela parte autora (artigo 55, Lei 9.099/95).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000423827v15 e do código CRC f28a1c8c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5001996-52.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELINDA POTRATZ TESCH (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE
RURAL EM CARÁTER DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO DO INSS
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
procedente o pedido, condenando-o a pagar APOSENTADORIA POR IDADE à parte autora,
na qualidade de segurado especial (trabalhador rural). No recurso, alegou o que segue: (i) a
autora não pode ser considerada segurada especial, eis que recebe pensão por morte do
marido no valor atual de R$ 1.707,14, o qual era motorista, a despeito de o INSS ter
homologado o período rural entre 2002 e 2013 equivocadamente; (ii) mesmo que se considere
o labor rural exercido no período de 2002 a 2013, a autora não comprovou carência de 15
anos até a DER em 2018; (iii) consta no CNIS da autora contribuição vertida ao sistema
previdenciário em maio de 2013; (iv) houve mudança de endereço da autora, sendo que à
época do contrato de parceria assinado em 2002 ela residia e prestava serviços em Iconha e
agora reside em Muquiçaba, Guarapari, de acordo com o CNIS, o que é forte indício de que
deixou de exercer atividade rurícola, ou seja, a autora não comprovou a continuidade do labor
rural entre a 2014 e 2018. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido e caso mantida a sentença pleiteia a aplicação da ei nº 11.960/2009
aos critérios de juros de mora e correção monetária.

2. Fundamentação.

II.1.  A parte autora nasceu em 03/01/1958.

A DER ocorreu em 19/09/2018. O benefício foi indeferido tendo em vista que
o(a) requerente está recebendo benefício no âmbito da Seguridade Social, sob no.
114.882.294-9, desde 25/10/1999 (Evento 1 - INDEFERIMENTO9 - fl. 11).

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2018, ou ao implemento da idade mínima, em 2013, nos
termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

I- RELATÓRIO
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Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II– FUNDAMENTAÇÃO

Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial.
A autora nasceu em 1958 e completou a idade exigida como requisito para concessão do
benefício (55 anos) em 2013, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos.
São eles:

1. Contrato de parceria agrícola com reconhecimento de firma em 2002 (Evento 1,
INCRA1, fls. 2/5).

O INSS já homologou o período rural entre 2002 e 2013 (Evento 1, INDEFERIMENTO9, fl.
2).

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

O depoimento das testemunhas confirmou o labor rural ininterrupto da autora até o momento.

O fato de a autora perceber pouco mais de um salário mínimo de pensão, não é suficiente por
si só para retirar a qualidade de segurado.

Com efeito, o valor percebido é extremamente baixo e não é suficiente para a sobrevivência
digna, o que obriga a autora a permanecer trabalhando em regime de economia familiar - o
que ficou totalmente comprovado.

A esse respeito, colaciono julgado do E. TRF4:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE EM VALOR SUPEIROR AO
MÍNIMO CUMULADA COM APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. POSSIBILIDADE. 1.
A lei previdenciária não impede a cumulação dos proventos de aposentadoria com a pensão
por morte, tendo em vista serem benefícios com pressupostos fáticos e fatos geradores
diversos. 2. O § 9º do art. 11 da Lei 8213, que afasta a qualidade de segurado especial do
membro de grupo familiar que aufira pensão por morte em valor superior ao salário mínimo,
deve ser interpretado restritivamente. O não enquadramento apenas se justifica se o
trabalhador rural, em razão de auferir outra fonte de renda, puder dispensar o próprio labor
em regime de economia familiar ou como boia-fria. Trata-se de elemento objetivo que, não
estando presente, facilita a demonstração do exercício da atividade rural em regime de
economia familiar ou como boia-fria, mas que não se qualifica como critério excludente
absoluto, admitindo, por outras provas, o direito ao enquadramento. 3. O fato de a autora
perceber pensão por morte do esposo, em valor pouco acima de um salário mínimo, não
descaracteriza sua condição de segurada especial, porquanto a atividade agrícola
desempenhada por esta era essencial para a subsistência da família, sendo devido o
restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade rural.   (TRF4 5024960-
97.2016.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relatora ANA CARINE BUSATO DAROS, juntado aos
autos em 02/06/2017)
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Por fim, o fato de o esposo da autora ter exercido a função de caminhoneiro até 1999 - quando
faleceu - também não afasta a qualidade de segurada da autora, uma vez que restou
comprovado o labor rural em regime de ecnonomia familiar.

Sendo assim, reconheço que a autora tem direito ao benefício pleiteado.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e pagamento
dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade à autora, com
DIB em 15/05/2018, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é conseqüência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o deferimento de medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de multa diária de 500 reais, revertida à autora.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

PRI

II.3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

No que refere ao início de prova material, a sentença apontou o que
segue: Contrato de parceria agrícola com reconhecimento de firma em 2002 (Evento 1,
INCRA1, fls. 2/5).

II.4.      Depoimento pessoal e prova testemunhal.

Em seu depoimento pessoal a autora disse que: sempre foi trabalhadora rural; o
marido morreu há quase 20 anos; o marido foi trabalhador rural; quando solteiro ele
trabalhava de motorista; depois que se casaram o marido ficou trabalhando com a autora na
roça do seu pai; depois o marido voltou a trabalhar na estrada; após do falecimento do
cônjuge teve que continuar a trabalhar na roça porque ficou sem casa, teve que pagar aluguel
e o valor da pensão por morte não era suficiente para pagar todas as despesas; tinha duas
crianças menores quando o marido faleceu; continuou a trabalhar como meeira para sustentar
a família; o marido era caminhoneiro quando faleceu; ele estava nessa função há 16 anos;
depois de viúva permaneceu sozinha.
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Testemunha IRACI AFONSO FABRI: conhece a D. Celina há 40 anos; os pais
dela trabalhavam em lavoura de café; a D. Celina trabalhava com os pais na roça; produziam
café e outras culturas como feijão, milho; conheceu o marido da autora; não se recorda
quando ela se casou; quando ela casou ela trabalhava na roça e continuou a trabalhar; a autora
se mudou para Iconha no ano de 2000; o marido  da autora chegou a trabalhar com ela em
Linhares na roça; em Iconha não sabe se o marido trabalhou com a autora na roça; em Iconha
não sabe com o que a autora trabalhava; conheceu o marido da autora; trabalhava na roça com
ela; não tem conhecimento de que o marido da autora era caminhoneiro.

Testemunha JADIR SOARES PEREIRA: conhece a autora há 18 anos mais ou
menos; não sabe a data exata que a autora se mudou de Linhares para Iconha; a autora
trabalhou para o depoente entre os anos de 2001/2002 como meeira; eram cerca de 3 mil pés
de café; rendia anualmente 6 (seis) sacos de café maduro; não tem conhecimento se a autora
morou com alguém após o falecimento; a casa da autora é uma casa simples.

II.5. Do exercício de atividade rural em caráter de subsistência.

Embora o INSS tenha homologado administrativamente o exercício de atividade
rural no período de 2002 a 2013 (Evento 1 - INDEFERIMENTO9 - fl. 2), indeferiu o
benefício em razão do recebimento da pensão por morte no valor atual de R$ 1.707,14 (mil
reais, setecentos e sete reais e catorze centavos) desde o ano de 1999.

Nota-se, ainda, que o marido da autora já era aposentado antes do óbito, pelo
que consta na certidão de óbito (Evento 1 - CERTOBT6).

As duas testemunhas ouvidas em juízo pouco ou nada souberam informar sobre
a atividade rural desenvolvida pela autora após a sua mudança para o Município de Iconha no
ano 2000, justamente após o óbito do marido, ocorrido em 1999. 

Observa-se que a primeira testemunha, Sr. Iraci, disse não saber com o que a
autora trabalhava em Iconha. A segunda testemunha, com quem a autora trabalhou como
meeira nos anos de 2001/2002, disse que a produção de café era de 6 sacas  anuais de café
maduro, o que se revela como mero complemento e não como principal fonte de renda.  

Em suma, conclui-se que a produção rural da autora em suas atividades
agrícolas era muito baixa e tinha como objetivo complementar a renda obtida decorrente da
pensão por morte, cujo valor é próximo de dois salários mínimos, ou seja, não era realizada
em regime de subsistência.

Se a atividade rural não era realizada em caráter de subsistência do núcleo
familiar resta afastada a condição de segurado especial, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº
8.213/1991, segundo o qual:

§ 1o  Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.       (Redação dada pela Lei nº
11.718, de 2008).
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Pelo exposto, a pretensão formulada improcede e a sentença merece ser
reformada.

3. Conclusão.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS para
reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. Revogo a antecipação
de tutela. INTIME-SE A APSDJ. Sem condenação em honorários advocatícios e custas,
que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei
9.099/95.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000418529v14 e do código CRC de9ff22e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0002077-39.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ZILA GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHO URBANO
INTERCALADO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A DIB FIXADA NA
SENTENÇA RETROAJA À DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por ZILA GONCALVES
PEREIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
INSS a conceder aposentadoria por idade híbrida, com DIB na data da citação. Sustenta, em
suas razões, o que se segue: (i) ficou comprovado nos autos que a autora exerceu atividade
rural, na condição de segurada especial, nos períodos de 04/09/1972 a 28/02/2006 e de
24/03/2007 a 24/06/2015, que somados totalizam 41 anos, 8 meses e 3 dias de atividade rural;
(ii) os artigos 48 e 143 da Lei nº 8.213/91 permitem que a atividade rural seja descontínua,
exigindo apenas que na data do requerimento administrativo o trabalhador tenha a idade
mínima e esteja exercendo atividade rural, o que ocorreu no caso, em que a autora contava
com 57 anos de idade e encontrava-se em pleno exercício de atividade rural; (iii) há
entendimento jurisprudencial da TNU no sentido de que a descontinuidade admitida pela lei é
aquela que não importa em perda da condição de segurado especial, ou seja, é aquela em que
o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período de 3 (três) anos;
(iv) o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a autora faz jus ao benefício
em casos como o dos autos, visto que o período de trabalho urbano se deu antes da Lei
nº 11.718/08. Requer a reforma parcial da sentença para conceder à parte autora benefício de
aposentadoria por idade rural com DIB na DER, em 24/06/2015.

Eis o teor da sentença:

ZILA GONÇALVES PEREIRA pediu a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
idade de trabalhador rural (NB 41/169.804.629-1, DER 24/6/2015).

O requerimento administrativo foi indeferido pelos seguintes motivos (fl. 69):
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O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91).

A autora completou 55 anos de idade em 16/9/2012 e requereu a aposentadoria em 24/6/2015,
preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora não alegou que exercia atividade rural junto com o marido. Afirmou exercer
atividade rural junto com a mãe no terreno rural da mãe. Em relação a esse fato, há início de
prova material: carteira de identidade sindical rural, profissão trabalhadora rural, categoria
parceira, com data de admissão em 16/1/2001 (fl. 20); escritura pública de inventário e
partilha do imóvel rural deixado pelo pai da autora, em razão do seu falecimento, em favor da
sua mãe (da autora), lavrada em 14/9/2010 (fls. 41-45); declaração do ITR – Sítio Monte
Urubu, em nome da mãe da autora, exercício 2014 (fls. 46-47); CCIR – Sítio Monte Urubu, em
nome da mãe da autora, emissão 2006-2014 (fls. 48-49); comprovante de atualização
cadastral da agropecuária junto à SEFAZ/ES, em nome da mãe da autora, datado em
30/10/2014 (fl. 50); nota fiscal de produtor, em nome da mãe da autora, emissão 2014-2015
(fls. 51-52); nota fiscal/conta de energia elétrica rural do mês de abril/2015 em nome da mãe
da autora (fl. 60); escritura pública de doação, compra e venda e cessão conjunta de imóvel
rural em favor dos pais da autora, lavrada em 5/1/1965 (fls. 85-95); certidão de registro de
imóvel rural com base em escritura pública de doação, compra e venda e cessão conjunta de
imóvel rural em favor dos pais da autora, lavrada em 3/5/1966 (fl. 96).

De acordo com a Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização, “Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo
o período equivalente à carência do benefício”. A eficácia probatória dos documentos pode
ser estendida com base em prova testemunhal convincente. 

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente o
efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos quais se possa inferi-la.
Por isso, a prova documental frágil é suficiente para formar início de prova material. É a
prova testemunhal que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a
cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.
Segue o teor dos depoimentos:

1ª Testemunha – Simão Santos Mendes
Conhece a autora há muitos anos. Há quarenta e poucos anos; mora a uma distância de 1 km
e pouco; a autora trabalha com lavoura, com plantação de feijão, milho, banana, aipim, coco,
e mexe com criação de galinha também; a autora trabalhou muito tempo com o pai; depois
que casou a autora foi trabalhar em outro sítio, mas por pouco tempo, uma base de um ano,
depois retornou para a terra do pai dela; atualmente a terra é do pai da autora ainda, da mãe
dela na verdade, o pai dela é falecido; nessa terra trabalham a autora, a irmã dela, tem um
irmão, mas está em outra propriedade, que é dele; a autora trabalha em parceria com a mãe,
a mãe depende da ajuda dela, ela mexe com criação, vende algumas coisas; vê a autora
trabalhando constantemente, o ponto de ônibus é bem próximo do terreno deles, e toda vez que
passa lá a vê trabalhando na horta dela, plantando a mandioca; a autora trabalha mais para
vender as coisas, vende aipim, coco, banana, galinha, ovos e tem a horta dela, vende as
verduras; a autora não tem outra fonte de renda, só a vê trabalhando na lavoura; a autora não
tem empregados; não sabe exatamente o nome do esposo da autora, mas o chamavam de
Cloves; seu Cloves também trabalhou na lavoura, trabalhou empregado um tempo, mas
sempre mexia com lavoura, trabalhou empregado, mas retornou para a lavoura; o nome da
firma era CARF, mexia com eucaliptos; só se lembra dessa firma; pelo contato que tem com a
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autora saberia se o marido dela trabalhou em outra firma; a autora trabalha até hoje; não
ficou sem trabalhar em nenhum período; a autora está separada há uns cinco anos; a autora
está sozinha; sempre a vê sozinha. 

2ª Testemunha – Carlos Alberto Nunes Simões dos Santos
Conhece a autora de vinte e cinco a vinte e oito anos; a conhece há mais tempo; a autora
trabalha na área rural, em lavoura, tem café, côco, roça de mandioca; a autora também mexe
com criação de galinha; mora a uns 5 km de distância da autora; vê constantemente a autora
trabalhando na roça, tem horta também; passa próximo da propriedade em que a autora
trabalha porque o ponto de ônibus para Anchieta é em frente à casa dela; a autora usa em
casa as coisas que planta e vende o que dá para vender; a autora mora na mesma terra em
que trabalha; a terra era dos pais da autora, o pai já se foi, mas a mãe ainda é viva; a autora
não tem empregados; a autora tem outra irmã, que fica mais com a mãe dela, mas a terra onde
a autora mora é ela que cuida; não tem empregados; não sabe se a autora tem outra fonte de
renda, sempre a vê trabalhando na roça, onde ela mora, na lavoura; não trabalhou para a
autora; não conhece ninguém que trabalhou para a autora; conhece o marido da autora como
Cloves, não sabe o sobrenome, eles são separados, tem uns quatro ou cinco anos; seu Cloves
já trabalhou em firma, trabalhou um tempo em uma fazenda, depois voltou para esse terreno
da autora; não sabe quanto tempo, mas o Cloves trabalhou bastante tempo na firma, mas
trabalhou na roça também, tinha uma lavoura à meia, próximo dele; a autora tem roça de
mandioca, sempre vende, tem uma criações que também vende; a autora vende às vezes para
os vizinhos, às vezes tem ovos caipira e as pessoas gostam e sempre a procuram; tem um
pessoal que sempre compra aipim com a autora, que mexem com farinheira, perto da casa
dela mesmo; as pessoas iam comprar na terra dela; lá tem uns compradores que vêm na
lavoura; a autora vendia côco verde e seco quando tinha mais sol também; não calcula
quantos pés de côco a autora tem; a autora vendia mais ou menos um caminhão de côco
verde; a autora tem uma moita de café também; o café é o conilon; a autora não tem carro;
quando a autora cata o café, tem compradores que compram o saco, é o café catado, maduro;
sempre vê a autora trabalhando, na semana anterior a viu trabalhando quando foi para
Anchieta e passou em frente, em frente da casa tem uma horta, sempre que passa lá ela está
plantando, colhendo, limpando.

3ª Testemunha – Jailson dos Santos Tavares
Mora a cerca de 1 km de distância da casa da autora, a conhece desde a juventude; hoje tem
cinquenta e oito anos, conhece a autora desde criança, ela sempre morou perto da estrada
para Anchieta; a autora trabalha no terreno do pai dela, fazendo a atividade de horta,
mexendo com os coqueiros, banana, a autora morou um ano e pouco em uma fazenda, não
sabe o tempo exato; depois que saiu da fazenda, a autora voltou para o terreno em que está
hoje; tem vinte e oito a trinta anos que a autora voltou para o terreno; o terreno é da autora
com os pais dela, hoje a mãe dela está lá, e a autora mora em cima desse terreno fazendo as
atividades dela, o pai da autora é falecido; já conseguiu comprar umas criações da autora,
umas galinhas; a horta é de couve, alface, coisas de horta mesmo, aipim, tem uns coqueiros e
as bananas; quando os compradores chegam não vê porque a autora mora a quase 2 km, mas
ela deve vender sim para alguém; que se lembre comprou as galinhas com a autora; não
conhece quem tenha comprado outras coisas; a autora não tem empregados, sempre passa em
frente à propriedade e não vê; nunca viu a autora trabalhando fora da roça; não sabe se a
autora tem outra fonte de renda que não seja a roça; sempre vê a autora trabalhando na roça,
não sabe se lá tem 2 hectares, se tem 0,5 alqueire; aonde a autora trabalha tem no máximo 2
hectares; passa perto da roça porque pega ônibus próximo dessa lavoura; conhece a autora
desde a juventude, nasceu ali onde mora hoje, e a autora onde esta também até hoje; se a
autora tivesse trabalhado em outra coisa saberia; a autora já trabalhou um tempo fora, mas
não sabe o tempo; a autora foi casada, com Cloves; na época trabalhou com o Cloves,
mexendo com eucalipto; já conhecia a autora quando ela se casou; não sabe se o Cloves
trabalhou em alguma fazenda, mas já trabalhou com ele; a atividade era mais urbano que
rural; Cloves e a autora estão separados, não tem certeza, mas tem uns três ou quatro anos.
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As testemunhas confirmaram que desde solteira e, mesmo depois de casada, a autora passou a
maior parte da sua vida trabalhando na propriedade rural dos pais, continuou trabalhando
junto com a mãe e uma irmã mesmo depois de casada. 

A autora casou-se com Clóves Mateus em 4/9/1981 e se divorciaram em 2015 (fl. 28). As
testemunhas declararam que a separação de fato aconteceu há uns quatro ou cinco anos, ou
seja, em 2013 ou 2014. Desde 1986 o marido da autora quase sempre exerceu atividade
urbana (fl. 67). 
O fato de o marido exercer atividade urbana não necessariamente descaracteriza a qualidade
de segurado especial da esposa. A descaracterização só acontece caso os proventos
decorrentes da atividade urbana sejam suficientes para prover as necessidades de toda a
família, tornando dispensável o trabalho rural como meio de subsistência. Aplica-se a Súmula
nº 41 da Turma Nacional de Uniformização: “A circunstância de um dos integrantes do núcleo
familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso
concreto”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC, que “o trabalho urbano de um dos membros do grupo
familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais,
devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo
familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias” (RESP 1.304.479, Relator Min. Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJE 19/12/2012).
O INSS comprovou que o marido da autora exerceu habitual atividade urbana, mas não
comprovou a renda que ela auferia na atividade urbana (fl. 67). Cabe ao INSS o ônus de
provar que a atividade urbana do cônjuge rende proventos suficientes para tornar a atividade
rural do requerente dispensável para a subsistência. Rendimentos de atividade urbana que não
superem o valor de dois salários mínimos não tornam dispensável o trabalho rural do cônjuge,
conforme jurisprudência do TRF da 4ª Região.
A autora trabalhou com vínculo de emprego no período de 1º/3/2006 a 23/3/2007, na função
de auxiliar de serviços gerais em uma loja de material de construção em Guarapari (fl. 31).

O art. 39, I, da Lei nº 8.213/91 admite que o exercício da pesca artesanal seja descontínuo
para fins de concessão de aposentadoria por idade. Os períodos descontínuos de atividade
rural podem ser somados para completar tempo equivalente à carência da aposentadoria. Há,
porém, uma condição para que isso: que o exercício da atividade urbana intercalada tenha se
dado apenas durante curtos períodos.

O intuito do legislador ao prever a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural ou da
pesca artesanal foi permitir o afastamento do campo ou da pesca por curtos períodos,
principalmente em razão da natureza sazonal inerente àquelas atividades. É comum que nos
períodos de entressafra o trabalhador rural busque exercer atividade urbana
temporariamente. Todavia, a descontinuidade da atividade rural tolerada pela lei é apenas
aquela aferida em curtos períodos. Assim é que o art. 11, § 9º, III, da Lei nº 8.213/91 dispõe
que o membro do grupo familiar não perde a qualidade de segurado especial se tiver exercido
atividade urbana durante período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano
civil. Portanto, se exercerem atividade urbana durante mais de 120 dias por ano, os períodos
descontínuos de atividade rural não podem ser computados para efeito de concessão de
aposentadoria por idade rural “pura”.

Dentro do período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria, a autora
exerceu atividade urbana durante mais de um ano, extrapolando o prazo de 120 dias tolerado
por lei. Isso prejudica a concessão de aposentadoria por idade aos 55 anos, mas não impede a
concessão de aposentadoria por idade híbrida, aos 60 anos de idade, na forma do art. 48, § 3º,
da Lei nº 8.213/91. É possível conceder aposentadoria por idade mediante soma de tempo de
atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência.
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Considero provado que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar antes
de março/2006 e depois de março/2007. Somando o tempo de serviço rural com o tempo de
contribuição em atividade urbana, referente ao vínculo de emprego no período de 1º/3/2006 a
23/3/2007, a autora completou mais de 180 meses de carência. A autora adquiriu direito à
aposentadoria aos 60 anos de idade.

A autora requereu a aposentadoria em 24/6/2015, mas só completou 60 anos de idade em
16/9/2017. Na data do requerimento administrativo, a autora não tinha direito à
aposentadoria por idade. 

Por isso, aplico por analogia a Súmula nº 576 do Superior Tribunal de Justiça (“Ausente
requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria
por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”) para arbitrar a data de
início do benefício na data da citação, em 2/2/2018 (fl. 106).

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder
aposentadoria por idade com DIB em 2/2/2018.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar imediatamente o benefício previdenciário,
observando os seguintes parâmetros: 

Segurada = ZILA GONÇALVES PEREIRA
CPF = 031.673.657-06
NB = 41/169.804.629-1
RMI/RMA = salário mínimo
DIB = 02/02/2018
DIP = data da sentença
 
Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). 
 
Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.
 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
 

II. Fundamentação

A parte autora nasceu em 016/09/1957. Requereu o benefício de aposentadoria
por idade rural em 24/06/2015, quando já havia implementado a idade mínima de 55 anos
para o requerimento do benefício.

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural em regime de economia
familiar antes de março/2006 e depois de março/2007; ou seja, deixou de reconhecer o direito
da autora à aposentadoria por idade rural em razão do exercício de atividade urbana, tão
somente, no período de 1º/03/2006 a 23/03/2007.
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Entendo que a atividade urbana da autora pelo período de um ano não tem o
condão de descaracterizar uma vida inteira dedicada ao labor rural, conforme ficou
comprovado nos autos.

Aliás, esse é o entendimento dominante na TNU. Confira-se:

 

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente de uniformização
nacional destinado a reformar acórdão, no qual se discute o direito a aposentadoria rural.
Passo a decidir: As instâncias ordinárias, de posse de todo o caderno fático-probatório,
concluíram que não restou comprovado a qualidade de segurado especial, requisito
obrigatório para a concessão do benefício pleiteado. "[...] 10. Outrossim, embora o termo
imediatamente anterior ainda seja objeto de discussão judicial, entendo que este não significa
que o trabalhador tenha que laborar até a véspera do requerimento administrativo ou
implemento da idade mínima, mas, apenas, que não tenha transcorrido longo tempo do
afastamento da atividade rural. Neste passo, reputo possível o entendimento no sentido de
que o termo "imediatamente anterior", associado ao caráter descontínuo da
atividade rural, conforme dispõem os artigos 143 e 48, § 2º, da Lei 8.213/91, autoriza seja
considerado, para a concessão da aposentadoria por idade rural, exercício de
labor rural cuja cessação tenha ocorrido até 03 anos antes do cumprimento do requisito
etário, parâmetro que se adota em analogia ao período de graça máximo previsto na
legislação previdenciária. Considere-se que, ao criar o benefício de aposentadoria por
idade rural, objetivou o legislador a proteção daqueles trabalhadores que fizeram das
lidas rurais o seu meio de vida. É verdade que a lei tolera que a atividade rural tenha sido
exercida de forma descontínua, entretanto, não admite que tenha aquele trabalhador
perdido a sua natureza rurícola. Assim sendo, se restar demonstrado que o trabalho rural não
foi determinante para a sobrevivência do requerente até as vésperas de implementar o
requisito etário (03 anos antes), não há que se falar em trabalhador rural com direito à
proteção previdenciária prevista nos artigos 143 e 48, § 1º, da Lei 8.213/91. 11. Posto isso,
reconhecendo-se o período rural de 20.05.1975 a 26.04.1998, não se verifica exercício de
atividade rural em período imediatamente anterior ao preenchimento do requisito etário, nos
termos dos artigos 143 e 48, § 2º, da Lei 8.213/91, conforme fundamentação supra. Parte
autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade rural pleiteada.[...]" Sob esse
aspecto, a pretensão de alterar o entendimento firmado pela Turma de origem não é possível
em virtude da necessidade de revisão de provas do processo. Aplica-se, assim, a Súmula
42/TNU ("Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de
fato"). Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao incidente, com fundamento no
art. 16, I, a, do RITNU. Intimem-se.(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
(Presidência) 0000879-55.2015.4.03.6339, MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO -
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.)

 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR. SÚMULA Nº 42 DA TNU. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADO E AFASTAMENTO DO MEIO RURAL. DESCONTINUIDADE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO. QUESTÃO DE ORDEM
N° 13 DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. Trata-se de ação
visando à concessão de aposentadoria por idade a trabalhador rural. A sentença julgou
improcedente o pedido, reconhecendo que o período compreendido entre o término da
atividade rural e a data em que a autora completou a idade de 55 anos é superior a 36 meses,
o que impossibilita o aproveitamento do período de atividade rural anterior para fins de
concessão da aposentadoria pleiteada, diante da necessidade de que a carência necessária à
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concessão do benefício seja cumprida em período imediatamente anterior à data do
requerimento administrativo. Após recurso da parte autora, a 4ª Turma Recursal do Rio
Grande do Sul reformou a sentença, condenando o INSS a conceder em favor da autora o
benefício de aposentadoria por idade rural, desde a data do requerimento administrativo, em
15/07/2009, quando já implementados os requisitos necessários. Considerou-se que os
períodos de atividade rural já reconhecidos administrativamente, somados àqueles
reconhecidos nos presentes autos, seriam mais que suficientes para o cumprimento da
carência exigida para a concessão da aposentadoria. Constatado impedimento do relator, os
autos foram redistribuídos para a 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que rejeitou os
embargos de declaração interpostos pelo INSS, considerando tratar-se de prequestionamento
de matéria constitucional e de rediscussão de questões de mérito já decididas no acórdão. A
parte ré, então, interpôs o presente incidente de uniformização para esta Turma Nacional, com
base no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alega que o fato de a autora ter permanecido por
mais de 36 meses afastada da atividade rural, impede a soma dos períodos para concessão da
aposentadoria por idade, nos termos do entendimento firmado no âmbito deste Colegiado
(PEDILEF 2007.83.04.50.0951-5, Rel. Jacqueline Michels Bilhalva, 03/08/2009). Defende
que, para cumprimento da carência necessária à concessão do benefício pretendido, deve ser
comprovado o exercício do trabalho rural em período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, conforme expressamente disposto na Lei de Benefícios, nos termos da
jurisprudência dominante no âmbito deste Colegiado (PEDILEF 200461841600072, Rel. Juiz
Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ 15/03/2010; PEDILEF 200738007388690, Rel.
Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ 15/03/2010; PEDILEF 200783045009497,
Rel. Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, DJ 01/03/2010). Sustenta,
também, que o acórdão deixou de considerar o equívoco ocorrido no processo administrativo,
não reconhecendo a descaracterização do regime de economia familiar em razão do exercício
de atividade urbana pela autora, assim como pelo fato de seu cônjuge receber elevada renda a
título de aposentadoria por idade urbana, ressaltando que esta matéria foi questionada nos
embargos de declaração opostos contra o acórdão. Inicialmente inadmitido pela Presidência
da Turma Recursal de origem, após a interposição de agravo, o recurso foi admitido pela
Presidência desta TNU. É o breve relatório. DA ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE
Inicialmente, observo que o incidente de uniformização é tempestivo. Conforme consta dos
autos, a parte ré teve ciência da decisão recorrida em 23/10/2013 e interpôs o presente
recurso em 04/11/2013. Prosseguindo na análise da admissibilidade do recurso, verifico que o
presente incidente apresenta dois pontos de divergência: a) possibilidade de concessão de
aposentadoria por idade rural quando comprovado afastamento das atividades agrícolas por
período superior a 36 meses; e b) descaracterização do regime de economia familiar. Com
relação ao segundo ponto, entendo que o incidente não deve ser conhecido, tendo em vista que
sua análise ensejaria, invariavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
foge à competência deste Colegiado, nos termos da Súmula nº. 42: "não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato". No que tange ao
primeiro ponto de divergência, faço remissão ao que restou consignado no acórdão
impugnado: Em relação à aposentadoria por idade rural, o art. 143 da Lei n. 8. 213/91 exige o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo do benefício ou à implementação da idade. Neste aspecto,
importa destacar o entendimento recentemente firmado pela Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, em sessão realizada no dia 26/02/2013: APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL DE FORMA DESCONTÍNUA. ART.
143 DA LEI Nº 8.213/91. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. É possível
a concessão de aposentadoria por idade rural, uma vez cumprido o tempo de exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua. O número de meses que o trabalhador rural
fica afastado de suas atividades não é o fator determinante. O que fundamenta o direito à
aposentadoria rural é a proteção dos trabalhadores que dedicaram todo um histórico de vida
no campo. Exige-se apenas que o segurado totalize o número de meses igual ao período de
carência exigido para a concessão do benefício e se encontre no exercício da atividade rural,
quando do requerimento administrativo. A perda da qualidade de segurado rural, regida pelo
artigo 15 da Lei 8. 213/91, não tem o condão de prejudicar o cumprimento do tempo rural
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pela via da descontinuidade. As balizas temporais que levam à perda da qualidade de
segurado não podem ser confundidas com o período de tempo que implica a ruptura do
trabalhador em relação ao meio rural a ponto de afastar seu histórico de trabalho rural e o
acesso às prestações destinadas aos trabalhadores rurais. Em suma, uma coisa é a perda da
qualidade de segurado; outra, a possibilidade do trabalhador se valer da cláusula da
descontinuidade estabelecida no art. 143 da LBPS, que não tem limite temporal específico.
(IUJEF 5002637-56. 2012. 404. 7116, Relator para acórdão: Juiz Federal José Antônio
Savaris), sem grifo no original. No tocante à concessão do benefício, a autora, nascida em
06/04/1954, implementou o requisito etário em 2009, sendo o requerimento administrativo
formulado no mesmo ano, oportunidade em que eram exigidos 168 meses de carência. Veja-se
que o INSS reconheceu na esfera administrativa o labor rural da segurada nos períodos de
01/01/1980 a 04/08/1981, 01/04/1994 a 28/02/2002, 01/01/2006 a 31/03/2006 e de 01/01/2007
a 21/02/2011. Assim, considerando o tempo rural reconhecido no presente acórdão, somado
àquele reconhecido na via administrativa, verifica-se que a parte autora ultrapassou
significativamente o prazo carencial exigido, e, portanto, faz jus à concessão da aposentadoria
por idade rural, desde a DER, em 15/07/2009, quando já implementava os requisitos
necessários. Por sua vez, o precedente apresentado pela requerente traz o seguinte
entendimento: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INTERCALAÇÃO COM
ATIVIDADE URBANA. ART. 143 DA LEI Nº 8.213/91. 1. Para fins de concessão de
aposentadoria por idade rural, a descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é
aquela que não importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o
exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período de 3 (três) anos. 2.
Caso em que o período de atividade urbana foi exercido por mais de 8 (oito) anos (de 1989 a
1997), não tendo sido comprovado que, no período imediatamente anterior ao requerimento
(1999), a autora tenha desempenhado atividade rurícola pelo período de carência previsto no
art. 142 da Lei nº 8.213/91 para o ano em que completou a idade (1999): 108 meses ou 9 anos,
ou seja, desde 1990. 3. Aposentadoria por idade rural indevida. 4. Pedido de uniformização
improvido. (PEDILEF 2007.83.04.50.0951-5, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva,
DJ 13/10/2009). Verifica-se, portanto, que o acórdão atacado considerou que a perda da
qualidade de segurado rural, em razão de afastamento por período de tempo superior ao
previsto no art. 15 da Lei nº 8.213/91, não tem o condão de prejudicar o cumprimento do
tempo necessário para o cumprimento da carência, enquanto que o precedente invocado
considera que a descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não
importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, aquela na qual o afastamento do
segurado das atividades rurais não supera o período de 3 (três) anos. Assim, em princípio,
estaria demonstrada a divergência. No entanto, este Colegiado recentemente se posicionou
sobre a controvérsia, adotando entendimento semelhante ao adotado pela Turma Recursal do
Rio Grande do Sul. Confira-se: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
FORMULADO PELA PARTE RÉ. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO E AFASTAMENTO DO MEIO RURAL
POR CURTO PERÍODO DE TEMPO. RETORNO AO MEIO RURAL ANTES DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCONTINUIDADE. PARA FINS DE CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AS BALIZAS TEMPORAIS QUE LEVAM À
PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO (LEI 8.213/91, ART. 15) NÃO PODEM SER
CONFUNDIDAS COM O PERÍODO DE TEMPO QUE IMPLICA A RUPTURA DO
TRABALHADOR EM RELAÇÃO AO MEIO RURAL A PONTO DE AFASTAR SEU
HISTÓRICO DE TRABALHO RURAL E O ACESSO ÀS PRESTAÇÕES DESTINADAS AOS
TRABALHADORES RURAIS. QUESTÃO DE ORDEM 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
[...] 2. Em seu pedido de uniformização, alega a parte ré que “o segurado que deixa de
exercer atividades rurais durante lapso superior a três anos – hipótese dos autos – deve,
quando voltar a exercer tais atividades, laborar novamente pelo lapso equivalente à carência
exigida para o benefício que pretende obter junto à previdência social”. Aduz que o acórdão
recorrido contraria precedentes desta Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF
200783045009515, PEDILEF 2006.71.95.018143-8 e Súmula 54). 3. O incidente de
uniformização foi admitido na origem. 4. No caso, entendo que o incidente de uniformização
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não merece ser conhecido. 5. De fato, a TNU chegou a encampar a orientação no sentido de
que "a descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não importa em
perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade
urbana de forma intercalada não supera o período de 3 (três) anos" (PEDILEF
200783045009515, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, j. 03/08/2009, DJ
13/10/2009). Contudo, amadurecendo o debate, a TNU evoluiu seu posicionamento quanto
ao tema, passando a compreender que: "se a ruptura da condição de segurado especial deu-
se por prazo curto, com o retorno posterior ao meio rural, antes do implemento do requisito
idade e do requerimento administrativo, não entendo que deva o requerente do benefício
cumprir nova carência ou mesmo um terço da carência no meio rural para ter direito ao
benefício. Aplica-se à espécie o regramento específico do art. 143 da Lei 8213/91, o qual
reconhece o período de exercício de atividade rural, ainda que descontínuo, desde que
comprovado o exercício no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.
No presente caso, a parte autora permaneceu afastada por quatro anos do meio rural, tendo
comprovado que após esses 4 anos retornou ao meio rural, fazendo, portanto, em tese, jus ao
benefício" (PEDILEF 2007.83.05.50.0279-7, Rel. p/ Acórdão Juiz Federal Otávio Port, j.
02/08/2011, DJ 24/04/2012). Atualmente, mesmo no âmbito administrativo, quando se analisa
a descontinuidade do trabalho rural, a perda da qualidade de segurado não constitui óbice à
outorga da aposentadoria por idade. Exige-se apenas que o segurado totalize o número de
meses igual ao período de carência exigido para a concessão do benefício e se encontre no
exercício da atividade rural, quando do requerimento administrativo. A propósito, veja-se o
que dispõe a IN 45/2010: "Art. 145. No caso de comprovação de desempenho de atividade
urbana entre períodos de atividade rural, com ou sem perda da qualidade de segurado, poderá
ser concedido benefício previsto no inciso I do art. 39 e art. 143, ambos da Lei nº 8.213, de
1991, desde que cumpra o número de meses de trabalho idêntico à carência relativa ao
benefício, exclusivamente em atividade rural, observadas as demais condições (IN 45/2010).
No mesmo sentido da decisão atacada, destaco ainda os seguintes precedentes, os quais
reforçam que: “a descontinuidade da atividade rural admitida pela legislação é aquela que
não representa uma ruptura definitiva do trabalhador em relação ao campo, situação que
deve ser aferida em cada caso concreto, conforme as particularidades regionais” (PEDILEF
00072669020114013200, DOU 20/06/2014; PEDILEF 2007.82.01.501836-6, DOU
15/06/2012; PEDILEF 0004050-20.2004.4.02.5050, DOU 27/04/2012; e PEDILEF
2008.70.57.001130-0, DOU 31/05/2013). [...] (PEDILEF 05097185120134058400, JUIZ
FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, TNU, DOU 03/07/2015 PÁGINAS 116/223.)
Visto isso, e tendo em conta que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
atualmente predominante no âmbito deste Colegiado, é o caso de aplicação da Questão de
Ordem n° 13 deste órgão uniformizador, segundo a qual "não cabe Pedido de Uniformização
quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido". Desse modo, o incidente
apresentado não merece ser conhecido. Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do
incidente de uniformização. 50136966820124047107, JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ
ROCHA, DOU 18/12/2015 PÁGINAS 142/187.)

Nessas condições, a sentença deve ser reformada, eis que o afastamento da
atividade rural para o exercício de labor urbano, por apenas um ano, não descaracteriza a
condição de segurado especial, razão pela qual a autora faz jus à concessão de aposentadoria
por idade rural desde a data do requerimento administrativo em 24/06/2015.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO da parte autora para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder à
parte autora benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB na DER (24/06/2015),
incidindo sobre os valores atrasados juros de mora e correção monetária. Sem condenação em
custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000417487v14 e do código CRC 3260d4b2.
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RECURSO CÍVEL Nº 5000387-25.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: TEREZINHA DA SILVA PRUDENCIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. IMÓVEL ACIMA DE 4 MÓDULOS
RURAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na qualidade de segurado
especial. No recurso, alegou o que segue:

“... Nos autos, encontram-se documentos que comprovam o exercício de atividade rural por
parte da Recorrente, sendo que os imóveis ora mencionados na r. Sentença em nome da
mesma, estes não possuem o condão de retirar o direito da Recorrente.

(...)

E ainda, temos que afirmar que estão presentes nos autos os demais requisitos ensejadores da
aposentadoria por idade rural, principalmente o regime de economia familiar, tendo em vista,
conforme informado anteriormente, a Recorrente sempre laborou com auxílio do seu esposo e
filhos.

(...)

Os diversos documentos dos autos comprovam que a Recorrente exerceu o labor rural em
regime de economia familiar pelo período de carência exigido pela Lei. 

Convém explicitar que, a partir da Lei Complementar n.º 11/1971, o legislador não mais
exigiu a exclusividade da atividade agrícola para fins de comprovar o regime de economia
familiar.

(...)”

2. Fundamentação.

II.1.  A parte autora nasceu em 18/12/1961.

A DER ocorreu em 10/07/2017.
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Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2017, ou ao implemento da idade mínima, em 2016, nos
termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

TEREZINHA DA SILVA PRUDENCIO ajuizou ação previdenciária, de rito sumaríssimo, em
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão
de aposentadoria por idade rural.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito.

O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora precisa
demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime de
economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142, da Lei nº 8.213/91.

Cabe destacar que a demandante completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade em 2016,
devendo cumprir uma carência de 180 meses (cento e oitenta) meses, ou seja, 15 anos de
atividade rural, nas condições legalmente estabelecidas.

Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com
base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91,
confirmado na súmula nº 149, do Superior Tribunal de Justiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova
documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.

Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o período de
carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no enunciado nº 14, da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

A parte autora colacionou aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: Certidão de
casamento (fl. 11, doc. 03, evento 01); Contratos de comodato agrícola, datado de 2016 (fls.
22/23 e 25/26, doc. 03, evento 01); Contrato de comodato agrícola, datado de 2007 (fl. 24,
doc. 03, evento 01); Contrato de comodato agrícola, datado de 2013 (fl. 27, doc. 03, evento
01); Declaração de Exercício de Atividade Rural (fls. 104/106, doc. 03, evento 01); Recibo de
entrega de ITR (fls. 56/66, doc. 03, evento 01).

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas.

Pois bem.
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Analisando os autos, verifico que a documentação juntada pela autora comprova que esta é
proprietária de imóvel rural, com área de 100 hectares, situada no município de Pancas o que
totaliza a quantidade de 5,0 módulos fiscais.

A Lei nº 8.213/91 prevê como descaracterizador do regime de economia familiar o fato do
indivíduo ser proprietário de imóvel com área superior a 04 (quatro) módulos fiscais.

Segundo a jurisprudência pátria, o simples fato de tal metragem ser ultrapassada não
descaracteriza, por si só, a qualidade de segurado especial, devendo ser analisado outras
circunstâncias. Nesse sentido, inclusive, é a Súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização
da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU): “tratando-se de demanda
previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a
qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a
sua exploração em regime de economia familiar”.

Contudo, a relativização das disposições legais por meio da aplicação dos preceitos
jurisprudenciais pertinentes ao caso deve ser feita de forma razoável, observando as
peculiaridades do caso concreto.

Para a autora fazer jus ao reconhecimento da sua qualidade como segurado especial, deveria
demonstrar que, apesar do fato de ser proprietária de imóvel rural de extensão média, esta
ainda exercia sua atividade em regime de economia familiar.

Ou seja, caberia a ela demonstrar os fatores que ensejariam a sua qualidade de segurada
especial, mesmo diante da extensa propriedade de sua titularidade.

Entretanto, tal comprovação não se encontra nos autos. A autora limitou-se a colacionar
contratos de comodato entabulados com familiares, cujas datas são recente (2007, 2013 e
2016), de forma que não se pode presumir exercício de atividade rural em regime de economia
familiar, tendo em vista que durante a maior parte do seu labor campesino a autora dispôs do
total da área, que é superior ao marco legal.

A aposentadoria por idade rural do segurado especial é um benefício de índole assistencial,
que objetiva resguardar uma renda mensal mínima para os indivíduos que, por toda a vida,
exerceram atividade rural em regime de economia familiar.

Ressalto que nesta sentença não se nega em momento algum que a parte autora tenha
laborado no campo. Porém, as particularidades do exercício desse trabalho obstam o
reconhecimento da autora como segurada especial, uma vez não existir nos autos conteúdo
probatório que demonstre que a atividade realmente foi exercida em regime de economia
familiar.

As provas colacionadas pela autora referente ao período que este necessita comprovar como
segurado especial se resumem aos documentos referentes à titularidade da propriedade
mencionada (que possui extensão incompatível com o limite legal estipulado), inexistindo nos
autos arcabouço probatório apto a atestar o trabalho desenvolvido em regime de economia
familiar, não tendo este juízo formado convicção do alegado pela demandante apenas por
meio da prova oral colhida em audiência.

Sendo assim, concluo que a pretensão autoral não merece prosperar.

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da Lei nº
8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade e
rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 487, inc. I, do CPC.
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Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Interposto recurso tempestivo, intime-se a parte contrária a apresentar contrarrazões e,
decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Após o trânsito em julgado desta sentença, e observadas as cautelas legais, arquivem-se os
autos.

P.R.I.

II.3.      Da qualidade de segurado especial

Nos termos do enunciado de Súmula nº 30 da TNU: “Tratando-se de demanda
previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a
qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos,
a sua exploração em regime de economia familiar.”.

Entretanto, o que se verifica, conforme exposto na sentença, é que não ficou
comprovada a exploração em regime de economia familiar. 

Explico. Consta nos autos os seguintes contratos de comodato, nos quais consta
como comodante o marido da autora CLOVIS JOSÉ PRUDÊNCIO (Evento 1 - OUT2):

Contrato de comodato agrícola, cujo objeto é uma área de 8 hectares do imóvel rural
COLONIA SANTA ROSA, com área total de 29,9 hectares pelo período de 10 anos, a
partir de maio/1997 (fls. 23/24);

Contrato de comodato agrícola, cujo objeto é uma área de 5 hectares do imóvel rural
SITIO AMORIM, com área total de 12,1 hectares pelo período de 10 anos, a partir de
setembro/2016 (fls. 25);

Contrato de comodato agrícola, cujo objeto é uma área de 5 hectares do imóvel rural
SITIO AMORIM, com área total de 12,1 hectares pelo período de 10 anos, a partir de
dezembro/2007 (fls. 26);

Contrato de comodato agrícola, cujo objeto é uma área de 3,6 hectares do imóvel rural
SITIO BELA VISTA, com área total de 5 hectares pelo período de 10 anos, a partir de
dezembro/2012 (fls. 27);

Verifica-se que o marido da autora é proprietário das seguintes propriedades
rurais: Colônia Santa Rosa - 21,52 hectares; Sítio Prudêncio - 12,1 hectares; Sítio Amorim -
12,1 hectares; Sítio Santa Rosa - 29,9 hectares; Sítio Bela Vista - 5 hectares; Sítio Barbosa -
12,5 hectares; Sítio Santo Antônio - 28,4 hectares. 

Considerando que o módulo rural no Município de Pancas, onde estão
localizadas as propriedades, é de 20 hectares conclui-se que os imóveis rurais totalizam 6,07
módulos.

Nota-se, ainda, que todo o início de prova material apresentado consta em nome
do cônjuge e se resume aos seguintes documentos: comprovante de aprovação de
financiamento pelo BANDES de máquinas agrícolas, notas fiscais de aquisição de insumos
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agrícolas, declaração de ITR, escrituras das propriedades rurais. Não há um único documento
em nome da autora que a qualifique como trabalhadora rural.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à
causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade
do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000423297v11 e do código CRC d5a2d1dc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0100218-92.2015.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NAIR PINHEIRO MACHADO DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO
CONTEMPORÂNEO. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

1. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na qualidade de segurado
especial. No recurso, alegou o que segue: 

“...Durante o período informado, a Recorrente trabalhou junto à agricultura, extraindo desta
o sustento próprio e de sua família, juntamente com sua esposa, exercendo a atividade no
campo para sobreviver.

Ocorre que, o Demandado tenta dificultar a aposentadoria da Recorrente. Para isso, lança
mão de expedientes que ferem a Lei e a Constituição Federal ao invés de saber melhor como
os fatos aconteceram para, corretamente, deferir ou indeferir qualquer requerimento de
benefício.

As testemunhas ouvidas, pessoas simples confirmaram que a Recorrente morou durante um
período e que, lá plantava lavoura branca para consumo e venda, sendo certo que vivia da
lavoura e lá permaneceu por um bom tempo.

Ao contrário do entendeu o MM Juiz de testemunha da Recorrente informou que “já assinou
pra ela uma vez” e agora foi chamada para depor.

O documento referido pela testemunha é a declaração apresentada na fase administrativa e
não contrato.

Ouvindo atentamente os depoimentos e somando-os aos documentos apresentados, resta
comprovado o direito da Recorrente à aposentadoria rural.

A Recorrente, apoia-se, para motivar o seu direito, na Lei 8.213 e no Decreto lei 3.048/99,
senão vejamos que diz o art. 60 do decreto lei:

(...)

Ocorre que Recorrido permanece negando o direito da Recorrente.
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Ademais, caso a documentação não seja suficiente para o convencimento de Vossa Excelência,
a Recorrente através de testemunhas pretende provar a contagem de tempo de serviço rural e a
qualidade de rurícola.

(...)

Isto posto, nota-se a posição dos juristas em reconhecerem o período de trabalho rural da
Recorrente, o que faz jus ao devido reconhecimento, com a consequente averbação, para fins
de aposentadoria.

...”

2. Fundamentação.

II.1.  A parte autora nasceu em 26/05/1953.

A DER ocorreu em 09/03/2009.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 162 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2009, ou ao implemento da idade mínima, em 2008, nos
termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.° 9.099/95 c/c art. 1°, da Lei n.º 10.259/01).

NAIR PINHEIRO MACHADO DA ROCHA pediu a condenação do INSS a conceder
aposentadoria por idade de trabalhadora rural desde a data do requerimento administrativo
em 09/03/2009 ( Evento 1, OUT6 – fl. 10).

O(a) trabalhador(a) rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91).

A autora completou 55 anos de idade em 2008. Requereu a aposentadoria em 09/03/2009,
preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 162 meses de exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos alguns
documentos, dentre os quais: contrato particular de comodato de 1997 a 2010, que é datado e
com firma reconhecida apenas em 03/2009 (Evento 1, OUT5 – fls. 07/08);  Carteira de
filiação ao sindicato dos trabalhadores rurais em 09/02/2009 (Evento 1, OUT8 – fl. 07);
Certidão constante no Evento 1, OUT7 – fl. 10, emitida pela Emater, que é extemporânea e
não serve como início de prova do alegado trabalho rural da autora; as declarações do Sr.
Natal, para o período de 1991 a 1996 e da Sra. Maria Prates, de 1997 em diante, informando
sobre o trabalho rural desempenhado pela autora em suas propriedades, as quais equiparam-
se à prova testemunhal (Evento 1, OUT4 – fl.s 07/08); a ficha da Secretaria Municipal de
Saúde datada de 2002 (Evento 1, OUT8 – fl. 02), bem como a certidão da Justiça Eleitoral,
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datada de 2009 (Evento 1, OUT8 – fl. 06), apesar de informar a função da autora como
lavradora / trabalhadora rural, não servem como início de prova material do alegado trabalho
rural, em razão de seu caráter meramente declaratório, equiparando-se à prova testemunhal.

Além disso, de se notar que na Certidão de casamento da autora, realizado em 1969, o marido
é qualificado como operário (Evento 1, OUT3 – fl. 03).

Na entrevista administrativa, a própria autora informou que somente chegou em Rondônia no
ano de 2003 e que morou em Boa Esperança e Nova Venécia até 2002, informando que
sempre desenvolvia atividades em casa como doméstica, relatando que o Sr. Natal Amorim e
Sra Maria Prates apenas lhe deram o contrato para que pudesse se aposentar (Evento 1,
OUT4 – fls. 04/05).

No presente caso, não há início de prova material contemporânea ao período que se pretende
comprovar, sendo que os documentos de terra apresentados são em nome de terceiros e não
contém qualquer informação sobre o alegado trabalho rural da autora.

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor dos principais trechos dos depoimentos:

A primeira testemunha ouvida em Juízo, NATAL AMORIM, disse que conheceu a Nair por
volta do ano de 1985, trabalhando na lavoura; que mora no mesmo lugar desde 1983; que
quando chegou na roça em 1983, a Nair ainda não tinha chegado; que já foi no lote onde Nair
morava; que a Nair chegou mais ou menos em 1985; que não sabe informar se a Nair estava
no lote na meia ou se era dela o lote; que não sabe que tipo de lavoura que Nair plantava, mas
naquela época era arroz e feijão.

Por sua vez, a outra testemunha, MARIA PRATES DA ROCHA MACHADO, informou que
conheceu a Nair no lote 38, mas não lembra quando; que chegou no lote em 1997 e a Nair já
estava lá; que o lote não era da Nair; que a Nair foi morar com o companheiro no lote; que a
Nair plantava lavoura branca, sendo que era para consumo e para venda; que a Nair não
tinha maquinários; que não se lembra quando a Nair se mudou; que a Nair, quando se mudou,
veio para o Espírito Santo; que a Nair se separou do companheiro.

Dessa forma, entendo que a prova dos autos não é favorável à demandante. Além de não haver
prova documental referente ao período que se pretende comprovar, a prova oral produzida
confirmou apenas que a autora trabalhava em atividade rural, mas não soube dar detalhes
sobre o referido trabalho, de forma que não restou comprovada a condição de segurado
especial em regime de economia familiar ou mesmo individual.

Portanto, analisando a documentação juntada aos autos e os depoimentos da parte autora e
das testemunhas, observo que não são suficientes para a confirmação do trabalho como
segurado especial, durante o período de carência necessário.

Assim, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade
rural individualmente ou em regime de economia familiar pelo tempo mínimo de carência
exigido no caso concreto, o que impede o deferimento do benefício pleiteado nos autos.

Dispositivo

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
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Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Caso venha a ser interposto recurso, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para apresentar
contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma
Recursal.

Providencie a Secretaria o arquivamento, na pasta de registros audiovisuais do JEF, do ano de
2017, da mídia com os depoimentos prestados na Carta Precatória (certidão lançada
no Evento 31, CERT37), procedendo-se, ainda, à baixa do Termo de Acautelamento (Evento
31, CERT38).

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se.

 

II.3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

No que refere ao início de prova material, a sentença apontou o que segue:

... contrato particular de comodato de 1997 a 2010, que é datado e com firma reconhecida
apenas em 03/2009 (Evento 1, OUT5 – fls. 07/08);  Carteira de filiação ao sindicato dos
trabalhadores rurais em 09/02/2009 (Evento 1, OUT8 – fl. 07); Certidão constante no Evento
1, OUT7 – fl. 10, emitida pela Emater, que é extemporânea e não serve como início de prova
do alegado trabalho rural da autora; as declarações do Sr. Natal, para o período de 1991 a
1996 e da Sra. Maria Prates, de 1997 em diante, informando sobre o trabalho rural
desempenhado pela autora em suas propriedades, as quais equiparam-se à prova testemunhal
(Evento 1, OUT4 – fl.s 07/08); a ficha da Secretaria Municipal de Saúde datada de 2002
(Evento 1, OUT8 – fl. 02), bem como a certidão da Justiça Eleitoral, datada de 2009 (Evento
1, OUT8 – fl. 06), apesar de informar a função da autora como lavradora / trabalhadora
rural, não servem como início de prova material do alegado trabalho rural, em razão de seu
caráter meramente declaratório, equiparando-se à prova testemunhal.

II.4.      Prova testemunhal.

A primeira testemunha ouvida em Juízo, NATAL AMORIM, disse que conheceu a Nair por
volta do ano de 1985, trabalhando na lavoura; que mora no mesmo lugar desde 1983; que
quando chegou na roça em 1983, a Nair ainda não tinha chegado; que já foi no lote onde Nair
morava; que a Nair chegou mais ou menos em 1985; que não sabe informar se a Nair estava
no lote na meia ou se era dela o lote; que não sabe que tipo de lavoura que Nair plantava, mas
naquela época era arroz e feijão.

Por sua vez, a outra testemunha, MARIA PRATES DA ROCHA MACHADO, informou que
conheceu a Nair no lote 38, mas não lembra quando; que chegou no lote em 1997 e a Nair já
estava lá; que o lote não era da Nair; que a Nair foi morar com o companheiro no lote; que a
Nair plantava lavoura branca, sendo que era para consumo e para venda; que a Nair não
tinha maquinários; que não se lembra quando a Nair se mudou; que a Nair, quando se mudou,
veio para o Espírito Santo; que a Nair se separou do companheiro.
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Nos termos da Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização – TNU:
Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar. 

O contrato de comodato apresentado pela autora tem prazo de vigência
de janeiro/1997 a janeiro/2010, sendo a propriedade rural localizada no estado de Rondônia. 

Entretanto, a autora declarou em sua entrevista rural que se mudou para
Rondônia no ano de 2003. Informa que morou nos Municípios de Boa Esperança e Nova
Venécia, ou seja, a autora morou no estado do Espírito Santo até 2002 (Evento 1, OUT4 – fls.
04/05). 

Além disso, declarou, ainda, a recorrente que o contrato de comodato lhe fora
fornecido apenas para a finalidade de aposentadoria, já que desenvolvia atividade em casa
como doméstica.

Enfim, não há início de prova material válido e contemporâneo aos fatos que se
pretende provar, razão pela qual a pretensão formulada improcede.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais são genéricas não tem o condão de
infirmar a conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

3. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à
causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade
do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000419804v6 e do código CRC 229c5d82.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0004820-16.2018.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: TEREZA SOUZA ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA MÍNIMA.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na qualidade de segurado
especial. No recurso, alegou o que segue: (i) a autora atingiu a idade mínima de 55 anos e
apresentou início de prova material acerca do exercício de atividades rurais nos períodos de
10/01/1989 a 30/15/1999 e de 09/06/2010 a 03/08/2017; (ii) a certidão de casamento dever
ser considerada como início de prova material do período contemporâneo ao evento; (iii) a
autora jamais possuiu vínculos urbanos; (iv) não se exige início de prova material acerca de
todo o período que se pretende comprovar. Requer o provimento do recurso para julgar
procedente do pedido de aposentadoria por idade rural.

2. Fundamentação.

II.1.  A parte autora nasceu em 13/02/1959 (Evento 1 - OUT5 - fl. 4).

A DER ocorreu em 11/09/2017 (Evento 1 - OUT5 - fl. 1).

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2017, ou ao implemento da idade mínima, em 2014, nos
termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

TEREZA SOUZA ALVES pediu a condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade de
trabalhadora rural (NB 165.542.240-2, DER 11/09/2017 – fl. 92). 

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91).
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O autor completou 60 anos de idade em 15/04/2016. Requereu a aposentadoria em
21/08/2017, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

O autor precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: Certidão de
casamento contraído em 04 de junho de 1977 em que consta a profissão do marido da autora,
Sr. Gerson Alves dos Santos, como sendo lavrador (fl. 19); atas de Assembleia Geral da
Associação dos Produtores Rurais dos Assentamentos de Pinheiros/ES datadas de 09/06/2010
e 11/07/2016, em que consta o nome da autora (fls. 40/43); ITR dos anos de 2012/2014 de
gleba de terra em nome da autora no Assentamento Nova Vitória (fls. 52/57); carteira de
filiação da autora ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiros/ES com data de
admissão em 05/07/2010 (fl. 58); termo de homologação de atividade rural da autora de 2010
a 2017 (fl. 88).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Seguem os principais trechos dos depoimentos:

TEREZA SOUZA ALVES (AUTORA)

Que mora em Pinheiros no Assentamento Nova Viçosa; que antes morava em Floresta do Sul,
município de Pedro Canário/ES; que o marido é aposentado e era taxista antes; que tem um
terreno; que o marido é taxista há uns 15 anos em Pinheiros.

MERCÊS GOMES PEREIRA (TESTEMUNHA DO AUTORA)

Que conhece a autora há uns 20 anos; que a Tereza mora no assentamento há uns 9 anos; que
o marido da Tereza é taxista há uns 30 anos; que em Pedro Canário a Tereza morou na cidade
primeiro e depois foi para Floresta do Sul, passando a morar nesse distrito.

NATALINA DO NASCIMENTO MOROSINI (TESTEMUNHA DO AUTORA)

Que conhece a autora há 15 anos; que tem uns 9 anos que a Tereza mora no assentamento;
que antes de se mudar para o assentamento a autora trabalhou de doméstica.

No caso, a certidão de casamento apresentada como início de prova material deve ser
desconsiderada, eis que o marido da autora passou a exercer atividade urbana, inclusive
estando aposentado como trabalhador urbano (fl. 114). A prova oral corroborou o exercício de
atividade urbana do marido da autora, como taxista, embora a autora tenha informado que ele
exerce essa função há 15 anos e a testemunha tenha afirmado que essa é a profissão do marido
da autora há 30 anos. Além disso, a segunda testemunha também informou que a autora, antes
de ir para o assentamento, trabalhava como doméstica, o que inviabiliza o reconhecimento da
alegada atividade rural.

Dessa forma, não ficou comprovado o exercício de atividade rural antes de 2010, sendo que a
prova dos autos é no sentido de que a autora teria passado a exercer a atividade rural em
regime de subsistência somente a partir dessa data (2010), na gleba de terra que lhe foi
destinada no assentamento.
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Assim, considero que não restou provado que a parte autora exerceu atividade rural em regime
de subsistência por período suficiente ao cumprimento da carência da aposentadoria. Não faz
jus, assim, à aposentadoria por idade.

Dispositivo
Julgo IMPROCEDENTE o pedido. 
Caso venha a ser interposto recurso, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para apresentar
contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma
Recursal.
Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se.
Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

No que refere ao início de prova material, a sentença apontou o que segue:

Certidão de casamento contraído em 04 de junho de 1977 em que consta a profissão do
marido da autora, Sr. Gerson Alves dos Santos, como sendo lavrador (Evento 1 - OUT5  fl. 3);
atas de Assembleia Geral da Associação dos Produtores Rurais dos Assentamentos de
Pinheiros/ES datadas de 09/06/2010 e 11/07/2016, em que consta o nome da autora (Evento 1
- OUT7  fls. 1/4); ITR dos anos de 2012/2014 de gleba de terra em nome da autora no
Assentamento Nova Vitória (Evento 1 - OUT7  fls. 13/15); carteira de filiação da autora ao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiros/ES com data de admissão em 05/07/2010
(Evento 1 - OUT8  fl. 4).

II.4.      Depoimento pessoal e prova testemunhal.

TEREZA SOUZA ALVES (AUTORA)

Que mora em Pinheiros no Assentamento Nova Viçosa; que antes morava em Floresta do Sul,
município de Pedro Canário/ES; que o marido é aposentado e era taxista antes; que tem um
terreno; que o marido é taxista há uns 15 anos em Pinheiros.

MERCÊS GOMES PEREIRA (TESTEMUNHA DO AUTORA)

Que conhece a autora há uns 20 anos; que a Tereza mora no assentamento há uns 9 anos; que
o marido da Tereza é taxista há uns 30 anos; que em Pedro Canário a Tereza morou na cidade
primeiro e depois foi para Floresta do Sul, passando a morar nesse distrito.

NATALINA DO NASCIMENTO MOROSINI (TESTEMUNHA DO AUTORA)

Que conhece a autora há 15 anos; que tem uns 9 anos que a Tereza mora no assentamento;
que antes de se mudar para o assentamento a autora trabalhou de doméstica.

Em que pese o vasto início de prova material apresentado, nota-se que a autora
não exerceu atividade rural pelo período de carência mínima (180 meses) no período
imediatamente anterior ao requerimento adminsitrativo ou à idade mínima. 
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Nota-se que a autora apresentou início de prova material do exerício de
atividades rurais nos períodos de 10/01/1989 a 30/15/1999 e de 09/06/2010 a 03/08/2017.
Entretanto, é se de concluir que houve o afastamento do meio rural por  longo intervalo de
tempo, no caso, 11 (onze) anos.

Não se ignora que o período rural pode ser descontínuo, desde que se permita
inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho rural. A descontinuidade tolerada é
aquela de curta duração, como por exemplo para exercer atividades urbanas em períodos de
entresafra ou mesmo decorrentes de condições climáticas desfavoráveis. 

A prova testemunhal confirmou que a autora mora no assentamento há apenas 9
(nove) anos e a própria recorrente afirma que retornou ao campo em 2010.

Considerando que o INSS homologou o período de 09/06/2010 a 11/09/2017
(Evento 1 - OUT10 - fl. 7), e não se comprovou o cumprimento da carência mínima, a
pretensão formulada improcede.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à
causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade
do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000411858v12 e do código CRC e0571ec0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:55
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RECURSO CÍVEL Nº 0109414-14.2014.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELISA BISPO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIOD E PROVA
MATERIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Relatório.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na qualidade de segurado
especial. No recurso, alegou o que segue:

“... a R. Sentença proferida merece reforma, pois não foram devidamente observadas as
condições pessoais e sociais do recorrente, bem como o inevitável agravamento de sua
patologia degenerativa que resultou em sua incapacidade.

Inicialmente, cumpre esclarecer que ao contrário das conclusões emanadas pelo ilustre
prolator, existe sim nos autos provas de início razoável de atividade rural exercida pela
Requerente.

Observe-se que exigir a documentação com a perfeita cronologia de datas, bem como a
atenção a regularidade burocráticas de pessoas de baixa instrução, afeitas as práticas
negociais simplistas e regradas na confiança.

Assim a requerente e seu falecido esposo adquiriram no ano de 1989 o sitio denominado
HERTEL, porem somente vieram a produzir qualquer documento no ano de 2000, ainda dentro
de um lapso temporal razoável as alegações da Requerente. 

Deste modo os documentos de fl. 11 à 14 prestam-se comprovar o inicio razoável de atividade
rurícola, conforme preceitua a Sumula 06 da TNU.

Observe-se que a data de aquisição coaduna-se com os depoimentos prestados pelas
testemunhas que foram enfáticos em afirmar que a requerente e seu marido se estabeleceram
no sitio HERTEL no ano de 1989, desenvolvendo ali plantações de cacau, café dentre outras. 

Destarte ainda que na época de aquisição do imóvel a requerente veio a morar com seu
marido no recém adquirido sitio desenvolvendo com este todas a atividades inerentes a
atividade rural. 

Ademais aliado a tais considerações as declarações das testemunhas, em especial a Srª Anézia
Maria, vizinha da Requerente informando esta que conhece a Autora desde o ano de 1989,
quando esta veio a residir no Sitio Hertel, desenvolvendo ali as mais variadas atividades
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rurais, comercializando seus produtos rurais com o moradores locais, são suficiente a
corroborar com o inicio de prova material .

(...)”

2. Fundamentação.

II.1.  A parte autora nasceu em 12/09/1949.

A DER ocorreu em 16/04/2013.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 136 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2013, ou ao implemento da idade mínima, em 2004, nos
termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

ELISA BISPO DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação, com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, objetivando a concessão de Aposentadoria por Idade (rural), com pagamento das
prestações vencidas, desde a data do requerimento administrativo, formulado em 16/04/2013
(DER).
    Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).
Fundamento e Decido. 
    A parte autora nasceu em 12/09/1949 (fl. 124), tendo completado 55 anos de idade em
12/09/2004, de modo que, aplicando-se a tabela progressiva prevista no art. 142 da Lei n.
8.213/91, deve a demandante comprovar o exercício de atividade rural, em regime de
economia familiar, pelo período de 180 meses, imediatamente anterior ao requerimento ou ao
implemento da idade mínima, nos termos do art. 39, I, da LBPS e da Súmula n. 54 da TNU. 
Tendo requerido o benefício de aposentadoria por idade em 16/04/2013, este foi indeferido,
por não ter sido comprovado o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período correspondente à carência do benefício.
No entanto, tratando-se de pedido aposentadoria por idade rural, no presente caso, quanto ao
requisito idade, esse restou devidamente preenchido, pois quando do requerimento
administrativo formulado em 16/04/2013, a parte autora já estava com 63 anos de idade.
Para a comprovação da atividade rural, a parte autora juntou aos autos, dentre outros
documentos, comprovante de inscrição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Serra e
Fundão – ES (fl. 9); Escritura Pública referente a cessão de direitos (fls. 11/14); Declaração
de Euridica Celina Bermudes (fl. 16); Declaração de Anézia Maria Miranda Vieira (fl.21);
Certidão de Casamento (fl. 36)    
Insta ressaltar que o fato de o Requerente ter juntado prova material referente a somente uma
parcela do período trabalhado não impede que se reconheça que ela laborou na qualidade de
segurado especial durante o tempo necessário ao preenchimento da carência, desde que os
indícios documentais sejam corroborados pela prova testemunhal. Isso porque, de acordo com
a Súmula 14 do TNU: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.
        Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
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exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(grifo nosso)

A fim de corroborar com as alegações da parte autora, foi realizada justificação
administrativa, conforme fls. 176/188. Foram ouvidas as testemunhas Clovis Severino Dos
Santos e Anésia Maria Miranda Marback. 
A 1ª testemunha, Sr. Clovis Severino Dos Santos, afirmou conhecer a parte autora há cerca de
50 anos, tendo a Autora se mudado para trabalhar no regime de economia familiar com seu
pai e irmão. Informou, ainda, a testemunha que não pode afirmar se a parte autora continuou
exercendo atividade rurícola. 
A 2º testemunha, Sra. Anésia Maria Miranda Marback, relatou ter conhecido a parte autora
quando esta veio a residir no local. Informou que a Demandante vivia com o falecido esposo,
sendo este aposentado e que viviam da aposentadoria e de algumas produções, tais como coco,
cacau, café, manga, sendo consumidos por eles e, os que sobravam, era vendidos nos
mercadinhos do bairro em que moravam.
 Diante disso, reputo como insatisfeito o requisito do início de prova material (art. 55, §3º, da
Lei n. 8.213/91), bem como na linha da Súmulas n. 34 da TNU, in verbis: 
[...] Art. 55 § 3º lei 8.213/91: A comprovação do tempo de serviço para fins do disposto nesta
Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art.
108, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos
fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito, na forma prevista no Regulamento.  [...]
[...] Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar. SÚMULA 34 – TNU [...]
Explico. No caso dos autos, os documentos juntados pelo Demandante são, na verdade,
posterior à época dos fatos, sendo estes, na sua maioria, contemporâneos à época do
requerimento administrativo. O comprovante de inscrição do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais da Serra e Fundão – ES (fl. 9); Escritura Pública referente a cessão de direitos (fls.
11/14); Declaração de Euridica Celina Bermudes (fl. 16) é datado de 07/01/2013. Já as
Declarações de Anézia Maria Miranda Vieira (fl.21), Sebastião Silva Avarenga (fl. 22) e
Eurídica Celina Bermudes (fl. 16), estão datadas do ano de 2013. 
Assim, tem-se, pois, que os depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de justificação
administrativa, bem como dos documentos trazidos aos autos pela Autora, não puderam
corroborar o início de prova material apresentados, restando, a meu ver, insuficiente a
alegação de que a Requerente exerceu  de suposto labor em atividade rural. 
Desta maneira, considerando que o art. 48 da Lei 8.213/91 prevê como requisitos
indispensáveis à concessão da aposentadoria por idade rural a comprovação do efetivo
exercício da atividade rural, ainda que descontínua e o implemento da idade mínima de 60
anos se homem e 55 se mulher, concluo que a Autora não preenche um dos requisitos
imprescindíveis ao deferimento do benefício pretendido, sendo a rejeição do pedido medida de
que se impõe.
Dispositivo
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão Autoral, nos termos do art. 487, I,
do Novo CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei nº 10.259/01.
Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c 219 do
NCPC). 
Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo
de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF e nº 79 do
FOREJEF da 2ª Região, bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016. 
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Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e em seguida, arquivem-se os autos,
com a respectiva baixa. 
P.R.I.

II.3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

No que refere ao início de prova material, a autora apresentou os seguintes
documentos, dentre outros:

Comprovante de inscrição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Serra e Fundão –
ES, com admissão em 2013 (fl. 9); 

Escritura Pública referente a cessão de direitos ao companheiro da autora Emanoel
Hertel dos Santos, datada de 20/06/2000 (fls. 11/14); 

Declaração de Euridica Celina Bermudes (fl. 16); 

Declaração de Anézia Maria Miranda Vieira (fl.21); 

Certidão de Casamento, lavrado em 1969, onde consta a profissão do marido como
lavrador, porém houve  separação consensual em 1991 e divórcio em 1999 (fl. 36); 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 1996/1997, 2000 a 2002 (fls. 45/46).

II.4.      Prova testemunhal.

A fim de corroborar com as alegações da parte autora, foi realizada justificação
administrativa, conforme fls. 176/188. Foram ouvidas as testemunhas Clovis Severino Dos
Santos e Anésia Maria Miranda Marback. 
A 1ª testemunha, Sr. Clovis Severino Dos Santos, afirmou conhecer a parte autora há cerca de
50 anos, tendo a Autora se mudado para trabalhar no regime de economia familiar com seu
pai e irmão. Informou, ainda, a testemunha que não pode afirmar se a parte autora continuou
exercendo atividade rurícola. 
A 2º testemunha, Sra. Anésia Maria Miranda Marback, relatou ter conhecido a parte autora
quando esta veio a residir no local. Informou que a Demandante vivia com o falecido esposo,
sendo este aposentado e que viviam da aposentadoria e de algumas produções, tais como coco,
cacau, café, manga, sendo consumidos por eles e, os que sobravam, era vendidos nos
mercadinhos do bairro em que moravam.

II.5. Do caso concreto.

Não há início de prova material contemporâneo aos fatos que se pretende
comprovar. Aliás, o início de prova material apresentado consta em nome do ex-cônjuge
(Manoel Pedrini Costa) e do falecido companheiro da autora (Emanoel Hertel dos Santos), a
exceção da Carteira do STR (admissão em 2013).

Pelos extratos do CNIS do ex-cônjuge e do falecido companheiro, nota-se que
ambos eram trabalhadores urbanos (Evento 1 - OUT10). O falecido companheiro estava em
gozo de aposentadoria por invalidez desde 1980 e era filiado como empregado, tendo deixado
à autora pensão por morte com DIB em 14/06/2003 (Evento 1 - OUT9 - fl. 3/4).
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Ademais, pelo depoimento da única testemunha que soube dizer sobre o
trabalho rural exercido no período de carência, nota-se que a produção decorrente da
atividade rural não era a principal renda da família, mas sim a aposentadoria do companheiro
da autora. Confira-se:

Informou que a Demandante vivia com o falecido esposo, sendo este aposentado e que viviam
da aposentadoria e de algumas produções, tais como coco, cacau, café, manga, sendo
consumidos por eles e, os que sobravam, era vendidos nos mercadinhos do bairro em que
moravam.

Pelo exposto, a pretensão formulada improcede.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora. Defiro o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, formulado no recurso.
Custas e honorários pela autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo
55, Lei 9.099/95); a exigibilidade das verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do
CPC.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000412409v10 e do código CRC 25892fb9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0009514-22.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO PEDRO MARINHO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR ARTESANAL.  RECURSO DO
INSS DESPROVIDO. 

1. Relatório.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade na qualidade de segurado
especial (pescador artesanal). No recurso, alegou o que segue: 

"O CNIS contido nos autos demonstra claramente que a mulher do autor trabalhou como
empregada doméstica de setembro de 1994 a janeiro de 2007, portanto, não havia o regime de
economia familiar. Já o autor fez a inscrição como segurado especial somente em 20/08/2008,
e foi contribuinte individual desde janeiro de 2008. Ou seja, mesmo que as contribuições nesta
condição tenham sido na venda do peixe pescado, e tendo em vista o início de prova material
somente neste ano, ele não completaria a carência de 15 anos até a DER, em 07/06/17. Por
isto a sentença deverá ser reformada, afastando a aposentadoria por idade, por falta de
carência."

2. Fundamentação.

II.1.  A parte autora nasceu em 05/12/1945.

A DER ocorreu em 07/06/2017.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 144 meses (12 anos) imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2017, ou ao implemento da idade mínima, em 2005, nos
termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

ANTÔNIO PEDRO MARINHO ajuizou ação previdenciária, de rito sumaríssimo, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando a concessão de
aposentadoria por idade rural. 
Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito.
O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91.
Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora precisa
demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime de
economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142 da Lei nº 8.213/91.
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Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com
base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91,
confirmado na súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova
documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.
Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o período de
carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no enunciado nº 14 da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.
Analisando os autos, tendo em vista que o autor completou 60 (sessenta) anos de idade em
2005, e ingressou com requerimento administrativo em 07/06/2017, exige-se uma carência de
180 meses de atividade rural, nas condições legalmente estabelecidas.
            Há nos autos os seguintes documentos, dentre outros: registro na colônia de
pescadores z-5 Maria Ortiz (fls. 26), informando o exercício da atividade desde 2008;
 cadastro no ministério da fazenda como segurado especial, trabalhando com pesca em água
doce (fls. 27); carteira profissional de pescador (fls. 28) e cadastro no ministério do trabalho e
emprego como pescador (fls. 38/39).

Tal documentação mostra-se início suficiente de prova material do exercício de atividade
rural, contudo, a outorga do benefício depende da complementação desta prova documental, a
fim de atestar o efetivo desempenho dessa atividade pelo período de carência previsto
legalmente.
Assim, com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas. Frisa-se que estas foram unânimes ao confirmar que o autor
exerceu atividade rural no período alegado.
As testemunhas demonstraram conhecimento da vida do autor, narrando que este sempre
sustentou a família trabalhando de pescador, vendendo peixe em casa e de forma ambulante.
Informaram também que a esposa do autor ficava em casa e dava suporte à atividade do
marido preparando o peixe para a venda.
Pois bem. O conjunto probatório produzido é suficiente para atestar o exercício de atividade
rural em regime de economia familiar pelo tempo de carência necessário à concessão da
aposentadoria por idade rural. Explico.
Existem nos autos inúmeros documentos constando a profissão do autor como pescador desde
pelo menos 2008, com destaque para carteira profissional e outros documentos demonstrando
ligação dele com a colônia de pescadores Maria Ortiz.  
Tais provas, somadas às oitivas realizadas, são suficientes para se chegar à conclusão de que
o autor exerceu a atividade pesqueira nos últimos trinta anos, preenchendo o período de
carência previsto legalmente, não existindo elementos nos autos apresentados pela autarquia
requerida que afastem a aludida conclusão.
Por fim, necessário se faz salientar que o período em que o autor prestou contribuição
individual para a autarquia ré 01/01/2008 a 30/06/2008, 01/05/2010 a 31/08/2012 e
01/05/2015 a 31/07/2017 não é suficiente para quebrar a ligação do demandante com o
trabalho pesqueiro, uma vez que essa contribuição diz respeito à venda ambulante do peixe e
ficou demonstrada a indispensabilidade do labor pesqueiro durante o período de carência
necessário para a concessão do benefício. 
Desta forma, entendo ser inegável a condição de segurado especial do autor no período de
carência necessário para a concessão do benefício pleiteado. 

DISPOSITIVO
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade de
trabalhador rural. Fixo o início do benefício (DIB) em 07/06/2017, data do requerimento
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administrativo, e o início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença. JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do
Código de Processo Civil. ...

P.R.I.

 

II.3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

No que refere ao início de prova material, a sentença apontou o que segue:

... registro na colônia de pescadores z-5 Maria Ortiz (fls. 26), informando o exercício da
atividade desde 2008;  cadastro no ministério da fazenda como segurado especial,
trabalhando com pesca em água doce (fls. 27); carteira profissional de pescador (fls. 28) e
cadastro no ministério do trabalho e emprego como pescador (fls. 38/39).

Nos termos da Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização – TNU:
Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar. 

De fato, não há prova material anterior a 2008. Mas essa prova pode ser
estendida, a teor da súmula 14 da TNU:  “Para a concessão de aposentadoria rural por
idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente
à carência do benefício.”

O Juízo a quo, na sentença, consignou que "... As testemunhas demonstraram
conhecimento da vida do autor, narrando que este sempre sustentou a família trabalhando de
pescador, vendendo peixe em casa e de forma ambulante. Informaram também que a esposa
do autor ficava em casa e dava suporte à atividade do marido preparando o peixe para a
venda."

Logo, a prova testemunhal é suficiente para estender a eficácia da prova
material.

O fato de haver recolhimentos como contribuinte individual nos períodos de
01/2008 a 06/2008, 05/2010 a 08/2012 e de 05/2015 a 07/2017, (Evento 1 - OUT4 - fls.
40/41) tendo como ocupação informada vendedor ambulante, não altera o quadro. Assim o é
porque as testemunhas asseveraram que o autor vendia o peixe de casa em casa.

Por fim, no que refere ao trabalho da esposa do autor como doméstica, registro
que grande parte dos recolhimentos correspondia ao recebimento do salário mensal de 1
salário mínimo. Por conseguinte, o recebimento de salário pela esposa do autor não
descaracterizava a sua condição (do autor) de segurado especial (pescador artesanal).

Conclusão.
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O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000421811v8 e do código CRC 1dece865.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000719-95.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIMAR ELENA ALVES DE SOUSA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL E EMPREGADO RURAL.  CARÊNCIA
PREENCHIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Relatório.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
procedente o pedido, condenando-o a pagar APOSENTADORIA POR IDADE à parte autora,
na qualidade de segurado especial (trabalhador rural). No recurso, alegou o que segue:

“... No caso presente, a documentação apresentada carece da eficácia probatória em relação
ao período da carência, necessário para a concessão do benefício.

De acordo com o CNIS anexo, a parte autora possui diversos vínculos como EMPREGADO
registrados. 

Além dos períodos registrados na CTPS, foi apresentado apenas um contrato de parceria, com
firma reconhecida em 1998. 

Não foram apresentados outros contratos de parceria ou qualquer outro documento que
vincule o autor a alguma propriedade em período diverso daquele registrado na CTPS. 

Sendo assim, os documentos apresentados não comprovam a atividade rural pelo número de
meses exigidos.

O fato é que os vínculos empregatícios constantes no CNIS demonstram apenas que, naqueles
períodos, a parte autora exerceu a atividade na qualidade de empregado. 

Trata-se de situação jurídica completamente distinta da do segurado especial, definido no art.
11, inciso VII, da Lei 8.213/91, antes citado. 

Dessa forma, as anotações de emprego não podem servir de indício do exercício de atividade
em regime de economia familiar nos períodos não compreendidos nos vínculos.

Assim, a autora não comprovou a atividade rural pelo período de 180 meses exigidos pelo art.
142 da Lei nº 8.213/1991. Evidente, portanto, que não há direito ao benefício pretendido. 

O fato de o marido receber aposentadoria como trabalhador rural também não se presta a
comprovar a atividade rural da autora pelo mesmo período, isto porque o marido da autora
exerceu a atividade rural na condição de EMPREGADO.
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(...)

De acordo com a CTPS da autora e o CNIS juntado aos autos, a autora estava exercendo
atividade URBANA no momento em que completou 55 anos. 

Não há nos autos qualquer documento que comprove eventual retorno às atividades
campesinas e, portanto, é forçoso concluir que a autora se afastou da atividade rural ANTES
de implementar a idade mínimo necessária para a concessão da aposentadoria.

...”

2. Fundamentação.

II.1.  A parte autora nasceu em 11/10/1962.

A DER ocorreu em 21/03/2018.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 180 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2018, ou ao implemento da idade mínima, em 2017, nos
termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

LUCIMAR ELENA ALVES DE SOUSA (Adenilson Viana Nery OAB ES007025) pediu a
condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade de trabalhador rural (NB
166.607.917-8, DER 21/03/2018 (Evento 1, INDEFERIMENTO7.

O(a) trabalhador(a) rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91).

A autora completou 55 anos de idade em 11/10/2017. Requereu a aposentadoria em
21/03/2018, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

O INSS já homologou 16 anos, 09 meses e 28 dias de tempo de contribuição/serviço, sendo
125 de atividade rural (Evento 1, CTEMPSERV19).

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: Certidão de
casamento emitida em 1979,  em que o marido da autora é qualificado como lavrador (Evento
1, CERTCAS40; CTPS’s com anotações de diversos vínculos rurais da autora (Evento 1,
CTPS20 e Evento 1, CTPS21); Escritura Pública declaratória de tempo rural da autora no
período de 01/01/1982 a 30/11/1990, na Fazenda Boninsegna (Evento 1, COMP9 – fls.
05/06); Declaração de tempo rural da autora emitida por Geraldo Magnago, para o período
de 1982 a 1990, em que a autora trabalhou como meeira (Evento 1, COMP10 – fl.
03); contrato de parceria agrícola com Luiz Isidoro no período de 30/06/1997 a 30/06/2002,
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datado de 1997 e com firma reconhecida em 1998 (Evento 1, COMP13 – fls. 01/03); extrato
do INFBEN do marido da autora, que recebe aposentadoria por idade rural desde 03/10/2016
(Evento 1, COMP14 – fl. 02).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

LUCIMAR ELENA ALVES DE SOUZA – AUTORA

Que é casada; que o marido trabalha na roça e é aposentado pelo INSS; que não possuem
terreno próprio; que antes de trabalhar para Robson, trabalharam na Fazenda, na lavoura de
café; que trabalhou de carteira assinada como rural; que, quando sua carteira não está
assinada, trabalha como meeira; que trabalha com café e pimenta, assim como seu esposo;
que recebeu auxílio-doença quando exercia trabalho rural, no mesmo local onde trabalha
hoje; que trabalhou como auxiliar de limpeza quando não tinha colheita; que seu marido
possui um carro.

JOSÉ RUY NETO – TESTEMUNHA

Que conhece Lucimar há mais de trinta anos; que Lucimar e seu marido trabalharam na
fazenda de Luiz por 15 anos ou mais, tomando conta de gado e exercendo atividades de roça;
que Lucimar e seu marido moravam na fazenda em que trabalhavam; que Lucimar estava
sempre trabalhando na roça.

JOSÉ GERALDO DIAS – TESTEMUNHA  

Que conhece Lucimar há dez anos; que desde que a conhece, Lucimar sempre trabalhou na
roça, em lavoura de café; que Lucimar trabalha como meeira, no plantio de café e pimenta,
assim como o marido; que frequentemente vê Lucimar trabalhando; que, no período de seca,
Lucimar trabalhou em casa de família; que Lucimar e seu marido possuem um carro; que
Lucimar sempre foi meeira; que Lucimar e o marido não pagam ninguém para trabalhar com
eles.

A prova documental apresentada atesta o trabalho rural da autora, que possui diversos
vínculos formalmente registrados na CTPS e no CNIS, de forma que o início de prova material
é consistente.

O depoimento pessoal é coerente e verossímil. As testemunhas prestaram depoimentos seguros
e convincentes no sentido de que a autora sempre se dedicou ao labor rural, na condição de
segurado especial, como empregada rural e também como meeira, cumprindo período
superior à carência exigida.

Registro que a autora já possui quase 15 anos de vínculos rurais anotados na CTPS e restou
comprovado que, quando não estava trabalhando de carteira assinada, a autora trabalhava
como meeira, salvo um único período de trabalho de 2016 a 2017, tendo a autora voltado a
trabalhar na roça após o final desse vínculo.

No caso, entendo que a autora nunca teve vínculos que invalidassem o reconhecimento de sua
condição de segurado especial, apresentando início de prova suficientemente comprovado pela
prova oral, no sentido de que sempre se dedicou exclusivamente às lides rurais juntamente
com sua família, tendo seu marido, inclusive, se aposentado como trabalhador rural em
03/10/2016 (Evento 1, COMP14 – fl. 02).
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Assim, considero provado que a parte autora exerceu atividade rural em regime de
subsistência por período superior à carência da aposentadoria. Faz jus, assim, à
aposentadoria por idade.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu a conceder à
autora a aposentadoria por idade com efeitos retroativos à data de entrada do requerimento
administrativo em 21/03/2018 (Evento 1, INDEFERIMENTO7).

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios até a expedição do
precatório ou RPV devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta
de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009). A correção
monetária deve seguir a variação do IPCA-E, em vez da TR. Ao julgar o RE 870.847 na
sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o STF fixou a seguinte tese: “O art.
1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.

Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ante o juízo de certeza ora
formado e o perigo de dano de difícil reparação (privação de verbas de natureza alimentar)
determinando a concessão do benefício a partir da competência do mês de ABRIL DE 2019,
no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de
responsabilidade, restando condicionado o pagamento dos atrasados ao trânsito em julgado
da presente decisão.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Caso venha a ser interposto recurso, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para apresentar
contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma
Recursal.

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o INSS para
comprovar nos autos o cumprimento da sentença e apresentar planilha de cálculo com os
valores atualizados, em 10 (dez) dias.

Cumprida a determinação, cadastre(m)-se o(s) requisitório(s) na forma do art. 17 da Lei nº.
10.259/2001 e intimem-se as partes para manifestação, em 05 (cinco) dias, podendo a parte
autora, no prazo assinado, apresentar impugnação ou indicar eventual valor a ser deduzido,
nos termos da Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Transcorrido in albis o prazo, venham os autos conclusos para envio do(s) requisitório(s) ao
TRF 2ª Região. Noticiado(s) o(s) depósito(s), intime(m)-se o(s) beneficiário(s) para
levantamento, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
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II.3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).

No que refere ao início de prova material, a sentença apontou o que segue:

Certidão de casamento emitida em 1979,  em que o marido da autora é qualificado como
lavrador (Evento 1, CERTCAS40; CTPS’s com anotações de diversos vínculos rurais da
autora (Evento 1, CTPS20 e Evento 1, CTPS21); Escritura Pública declaratória de tempo
rural da autora no período de 01/01/1982 a 30/11/1990, na Fazenda Boninsegna (Evento 1,
COMP9 – fls. 05/06); Declaração de tempo rural da autora emitida por Geraldo Magnago,
para o período de 1982 a 1990, em que a autora trabalhou como meeira (Evento 1, COMP10
– fl. 03); contrato de parceria agrícola com Luiz Isidoro no período de 30/06/1997 a
30/06/2002, datado de 1997 e com firma reconhecida em 1998 (Evento 1, COMP13 – fls.
01/03); extrato do INFBEN do marido da autora, que recebe aposentadoria por idade rural
desde 03/10/2016 (Evento 1, COMP14 – fl. 02).

 

II.4.      Depoimento pessoal e prova testemunhal.

Esclareceu a autora em seu depoimento pessoal que após o vínculo urbano com
a empresa Premonali (auxiliar de limpeza) no período de 12/08/2016 a 11/11/2017 voltou
para a roça. Disse que trabalhou nessa empresa em razão de dificuldades na roça àquela época
(falta de chuva). Declarou que ela e o marido trabalham atualmente como meeiros para
o Robson, onde cuidam de 4 (quatro) mil pés de café. 

As testemunhas confirmaram o depoimento da parte autora.

Nota-se, pelos vínculos anotados na CTPS, que a autora sempre trabalhou no
meio rural. Em grande parte de sua vida laboral como empregada rural e nos intervalos entre
os vínculos anotados como meeira.

Nessa linha, a TNU já decidiu que "... o exercício de atividade urbana
intercalada não desnatura o regime de economia familiar, se não for evidenciada ruptura
definitiva do trabalhador com o meio rural."(TNU - PEDILEF
00072669020114013200. Fonte: DOU 20/06/2014).

Nessa linha, considerando uma segurada com longo histórico de trabalho rural,
um único vínculo urbano de pouco mais de um ano não afasta a condição de trabalhadora
rural da autora por toda a sua vida.

 

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

3. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem
custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério
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previsto na súmula 111 do STJ.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000428895v11 e do código CRC 77f9eaaa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0100171-12.2015.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SANTA FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL
CONFIRMADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI
Nº 9494/97. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947. AUSÊNCIA DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

 

1. Relatório.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
procedente o pedido, condenando-o a pagar APOSENTADORIA POR IDADE à parte autora,
na qualidade de segurado especial (trabalhador rural). No recurso, alegou o que segue:

“... Na espécie vertente, a Parte Autora NÃO comprovou sua condição de segurado especial
no período IMEDIATAMENTE anteriores à data do requerimento administrativo ou do
implemento do requisito etário para fazer jus ao benefício enfocado. 

Ao tempo da DER a autora possuía endereço urbano. Ela não fez início de prova material nem
mesmo testemunhal de que trabalhou no período imediatamente anterior à DER.

(...)

Dessa maneira, verifica-se que as provas materiais apresentadas NÃO comprovam o exercício
de atividade laborativa rural pela Parte Autora (regime de economia familiar) em todo
período almejado, NÃO havendo suporte para a concessão do benefício enfocado. 

Assim, não há, “in casu”, os requisitos legais para a concessão do benefício enfocado,
devendo ser reformada, integralmente, a r. Sentença.

(...)

Na espécie, em harmonia com o princípio constitucional da segurança jurídica, a TR deve
vigorar até o julgamento do RE 870.947, qual seja, 20 de setembro de 2017, após, aplica-se
outro índice (que no caso, seria o IPCA-e).

...”

2. Fundamentação.
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II.1.  A parte autora nasceu em 02/06/1951.

A DER ocorreu em 04/06/2013.

Para a concessão do beneficio a lei exige a comprovação do exercício de
atividade rural pelo período equivalente há 150 meses imediatamente anteriores ao
requerimento administrativo, em 2013, ou ao implemento da idade mínima, em 2006, nos
termos da tabela prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 54 da TNU.

II.2.      A sentença tem a seguinte fundamentação:

SANTA FRANCISCO DOS SANTOS DEBORTOLI ajuizou a presente ação em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de
Aposentadoria por Idade (rural), com pagamento das prestações vencidas desde a data do
requerimento administrativo, efetuado em 10/09/2013.
    Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).
        A parte autora nasceu em 02/06/1951, tendo completado 55 anos de idade em 2006, de
modo que, aplicando-se a tabela progressiva do artigo 142 da Lei nº 8.213/91, deve comprovar
o exercício de atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, pelo
período de 150 meses imediatamente anterior ao requerimento ou ao implemento da idade
mínima, nos termos do art. 39, I, da LBPS e da Súmula n. 54 da TNU. 
Tendo requerido o benefício em 04/06/2013 (fl. 103), este foi indeferido, por não ter sido
comprovado o efetivo exercício de atividade rural no período correspondente à carência do
benefício.
Em sede de contestação, o INSS sustenta, ainda, que não foi comprovada a qualidade de
segurada especial. 
        Analisando os documentos que carreiam os autos, verifico que, a parte autora juntou,
para fins de comprovação de atividade rural, dentre outros, os seguintes documentos: certidão
de casamento, contraído em 05/10/1968, onde consta a profissão do marido da autora como
lavrador (fl. 18); históricos escolares dos filhos da autora, entre os anos de 1978/1981,
1987/1989 (fls. 147/148), a Carteira de filiação junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Colatina/ ES, datada de 21/01/2009 (fl. 137); Contratos de Parceria Agrícola, firmados
com o Sr. Vanderli Debortoli, marido da autora, e seu conjunto familiar, assinados em 2008
(fls. 154/155), 2000 (fls. 156 e 158) e 2003 (fls. 160/161).
Diante de tais documentos, reputo satisfeito o requisito do início de prova material (art. 55,
§3º, da Lei n. 8.213/91), na linha das Súmulas n. 6 e 14 da TNU. 
        Realizada audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, foram
tomados os depoimentos de duas testemunhas. Em seu depoimento, a testemunha Maria da
Penha Oliveira afirmou conhecer a autora há cerca de seis anos, tendo a autora se mudado
para região de São Salvador juntamente com seu marido, com quem trabalhava na roça,
cultivando café. A seu turno, a testemunha Volmir Comério afimrou que conhece a autora
desde quando garota, que a autora e o marido trabalharam na terra de propriedade do
depoente, desde o ano de 1974, lá permanecendo por 18 anos, onde a autora trabalhava
roçando pasto e cultivando arroz e café.
Vê-se, assim, que, da análise do conjunto probatório acima descrito, restou comprovado que a
parte autora trabalhou no meio rural por período superior à carência legalmente exigida.
Com efeito, os depoimentos das testemunhas ouvidas por este Juízo são idôneos para ratificar
o início de prova material apresentado, restando devidamente comprovado que a Requerente
fazia da atividade rural a sua fonte de sustento, em regime de economia familiar, com a ajuda
de seu marido, na lavoura branca.    
        Insta ressaltar que a demandante colacionou documentação apta a corroborar o
exercício de trabalho campesino, pelo menos desde o ano de 1968, quando contraído
matrimônio. Por oportuno, deve-se lembrar que as provas produzidas nos autos podem ser
estendidas prospectiva ou retrospectivamente pela prova testemunhal robusta, convincente e
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harmônica. Isso porque, de acordo com a Súmula 14 do TNU: “Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo
o período equivalente à carência do benefício”. 

        Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)
    
        Nesse contexto, os depoimentos prestados em Juízo, a meu ver, convergem em um mesmo
sentido, qual seja, o de afirmar que a Requerente laborou na condição de trabalhadora rural
durante os períodos alegados. Aliados a tais depoimentos encontram-se os documentos que
instruem o presente feito, revelando o histórico de que a Autora se valeu do trabalho da roça
para a garantia da subsistência familiar.
        Dessa forma, com base na fundamentação exposta, conclui-se que à época do
requerimento administrativo a Autora já possuía tempo de efetivo exercício de atividade rural,
em período correspondente à carência do benefício, razão pela qual há de ser reconhecido o
seu direito à percepção do beneficio requerido.
Dispositivo.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I do
CPC/2015, condenando o Réu a CONCEDER o benefício previdenciário de Aposentadoria por
Idade Rural, com DIB em 04/06/2013 (fl. 103) e a PAGAR, após o trânsito em julgado, as
parcelas vencidas, observando-se a prescrição quinquenal e atualizando-se os valores com
aplicação de juros moratórios e correção monetária, calculados com base nos índices oficiais
do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editado pelo
CJF.
Considerando que o recurso inominado não possui efeito suspensivo, determino o imediato
cumprimento da obrigação de fazer determinada acima, devendo o requerido implantar o
benefício ora concedido à parte Autora no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da
intimação desta decisão, bem como comprovar, nos autos, o efetivo cumprimento nos 10 (dez)
dias subsequentes à implantação, sob pena de multa.
Destaco quanto à iliquidez desse decisum o fato de o Réu possuir melhores condições de
efetuar os cálculos necessários à apuração do quantum debeatur, nos termos do Enunciado n°
52 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro . 
Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001). 
Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c 219 do
NCPC). 
Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo
de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF e nº 79 do
FOREJEF da 2ª Região , bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016 . 
Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado.
P.R.I.

II.3.      Início de prova material (§ 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91).
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No que refere ao início de prova material, a sentença apontou o que segue:

"... certidão de casamento, contraído em 05/10/1968, onde consta a profissão do marido da
autora como lavrador (fl. 18); históricos escolares dos filhos da autora, entre os anos de
1978/1981, 1987/1989 (fls. 147/148), a Carteira de filiação junto ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Colatina/ ES, datada de 21/01/2009 (fl. 137); Contratos de Parceria
Agrícola, firmados com o Sr. Vanderli Debortoli, marido da autora, e seu conjunto familiar,
assinados em 2008 (fls. 154/155), 2000 (fls. 156 e 158) e 2003 (fls. 160/161)."

II.4.      Prova testemunhal.

Em seu depoimento, a testemunha Maria da Penha Oliveira afirmou conhecer a autora há
cerca de seis anos, tendo a autora se mudado para região de São Salvador juntamente com seu
marido, com quem trabalhava na roça, cultivando café. A seu turno, a testemunha Volmir
Comério afimrou que conhece a autora desde quando garota, que a autora e o marido
trabalharam na terra de propriedade do depoente, desde o ano de 1974, lá permanecendo por
18 anos, onde a autora trabalhava roçando pasto e cultivando arroz e café.

Pelo exposto, a pretensão formulada procede, eis que há farto início de prova
material desde a data do casamento da autora em 1968 até 2008, que foi devidamente
corroborado por prova testemunhal idônea.

Não procede a alegação do INSS de que deve haver início de prova material no
período imediatamente anterior à DER (2013), uma vez que a autora possui contrato de
parceria agrícola, inclusive, em período posterior ao implemento da idade mínima (2006), o
que é satisfatório, consoante a Súmula 54 da TNU.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais são genéricas e não tem o condão
de infirmar a conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

II.5. Juros e correção monetária

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i)
deve haver a incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção.
Julgado em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz
Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O
julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na
internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 
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TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947
em 20/09/2017; (ii) não houve modulação dos efeitos.

3. Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem
custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério
previsto na súmula 111 do STJ.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000422452v6 e do código CRC 91f7cf89.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5002627-59.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: WLADEMIRO IENDEZ DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA
JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que reconheceu a
coisa julgada alegada pelo réu, considerando já haver pronunciamento judicial sobre o caso e,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, rejeitou o pedido de concessão de aposentadoria por
idade rural.

O recorrente alega o que segue:

...

Muito embora numa análise formal dos autos seja possível constatar, de fato, a ocorrência da
coisa julgada em relação ao direito pleiteado no exórdio, em se tratando de ação
previdenciária, a coisa julgada opera secundum eventum litis e, desse modo, há oportunidade
de que nova ação seja movida, fundada em novas provas que até então o autor não tivera
acesso, no caso em apreço a decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda
Região, sendo possível, então, a rediscussão do direito vindicado, independentemente do
manejo da ação rescisória. 

Desta forma qualquer preliminar que se levanta nessa situação, merecia e merece ser
desacolhida e afastada.

Vale destacar que o período de 2010 a 2016 foi devidamente reconhecido pelo recorrido, bem
como o período posterior.

Ademais, conforme petição inicial, o autor ajuizou a demanda anterior objetivando a
concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que os requisitos são distintos e
demanda nova análise dos documentos.

Ademais, a esposo do recorrente alcançou a aposentadoria com a comprovação da atividade
rural, o que demonstra o regime de economia familiar, sendo indispensável para subsistência.

Diante do exposto, a sentença merece ser anulada para o retorno dos autos com a finalidade
de realização de audiência de instrução e julgamento, haja vista a essência da lide
previdenciária.

A sentença contém a seguinte fundamentação:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 300



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 400/401

5002627-59.2019.4.02.5002 500000372604 .V14 JES10621© JES7027

Foi indicada prevenção deste processo com o de nº 0014397-55.2017.4.02.5051
(2017.50.51.014397-7), o qual tramitou perante este Juízo, cuja Sentença prolatada em
06/10/2017 julgou extinto sem resolução do mérito quanto ao intervalo de 01/10/2010 a
08/06/2016 (período reconhecido pelo INSS) e Rejeitou os demais pedidos da parte autora
ante a não comprovação de sua qualidade de segurada especial durante o período alegado
(06/06/1971 a 01/03/1982).

É cediço que, ante o caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários, a coisa julgada
deverá produzir efeitos secundum eventum litis, ou seja, comprovado posteriormente que
preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício, poderá a parte autora
postular nova demanda judicial.

No presente caso, verifica-se que a única alteração da situação fática da parte autora desde
que foi prolatada a Sentença do processo nº 0014397-55.2017.4.02.5051 (2017.50.51.014397-
7) foi um contrato de parceria agrícola tendo como outorgante o Sr. Ângelo Ervati (Evento41,
PROCADM3, fls 31/32) e que foi devidamente reconhecido pelo INSS (Evento41,
PROCADM3, fls.77). Os demais documentos anexos à petição inicial são apenas referentes a
períodos que já foram analisados naquele processo, o qual não reconheceu a qualidade de
segurada especial da parte autora.

Nota-se que, a despeito do período reconhecido pelo INSS, o requerente não logrou êxito em
comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, conforme o
ano que implementou todas as condições, pelo tempo igual a 180 contribuições
correspondente ao período de carência do benefício.

O autor nasceu em 08/06/1956, tendo completado 60 anos em 08/06/2016 e contando com 61
anos de idade na DER (04/04/2018), conforme se verifica no Evento 1 - PROCAMD3, fls. 1 e
82. A carência corresponde, portanto, ao período de 2001 a 2016, admitindo-se a
descontinuidade.

No processo 0014397-55.2017.4.02.5051 (2017.50.51.014397-7), a sentença (Evento 12 -
PET5) (a) quanto ao intervalo de 01/10/2010 a 08/06/2016, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, tendo em vista que o referido período foi homologado pelo INSS após
entrevista rural; e (b) resolveu o mérito, para REJEITAR os demais pedidos, considerando
não haver elementos de convicção suficientes para a formação de um juízo de certeza sobre o
efetivo desempenho do labor rural pelo requerente na condição de segurado especial no
período de carência legalmente exigido, mesmo após oitiva de três testemunhas e depoimento
pessoal do autor, eis que, com relação à prova documental, embora volumosa, não se mostrou
hábil a comprovar o alegado e,  quanto à prova oral, esta também guarda incoerências e
imprecisões, pois  os depoimentos são divergentes entre si e também em relação ao afirmado
pela própria parte autora. A sentença transitou em julgado em 27/10/2017.

Como se vê, a coisa julgada atinge todo o período anterior a 01/10/2010, estando correta a
sentença ao reconhecê-la.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000372604v14 e do código CRC 766f2b86.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000452-86.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ARGEU OTTO STRUTZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a coisa julgada, julgando extinto,
sem resolução do mérito, o processo no qual se pretendia a concessão de aposentadoria por idade rural.

Alega o recorrente o que segue:

Por tais razões, não pode o instituto da coisa julgada, significar para o segurado a morte de seu direito, pois, como cediço o
entendimento majoritário nas demandas judiciais é o de relativização da coisa julgada, quando há nos autos novos elementos
aptos a garantir o direito do segurado.

E no novo pedido de Aposentadoria por idade Rural da parte Autora, foram juntados, além dos documentos levados à análise na
primeira ação, o ITR em nome do irmão do Autor da Demanda, bem como as certidões de óbito dos filhos do srº Argeu e o
Acórdão que concedeu à esposa do Recorrente o direito ao recebimento do benefício previdenciário.

Até o presente, o Recorrente continua a laborar na uma área de terra cedida pelo seu irmão, srº Ademar Strutz, podendo tal
informação ser comprovada a qualquer tempo e por qualquer pessoa que vá a propriedade, não sendo justo privá-lo de seu
direito, tal qual teve sua esposa. Direito este que, repete-se, pode ser comprovado a qualquer tempo e por qualquer pessoa que
busque essa informação nos arredores e na propriedade onde o Autor trabalha.

...

Ante a hipossuficiência econômica e informacional do Segurado, que busca a prestação da Previdência Social, não é justo que
aquele tenha seus direitos suprimidos pela ocorrência da coisa julgada, entendendo que nos contornos próprios apresentados na
lide previdenciária, os Tribunais do País acertadamente, firmaram inteligência pela relativização da coisa julgada, em situações
como a suportada pelo Recorrente.

A matéria ventilada nos presentes autos apresenta grande relevância social, e não pode ser analisada apenas pelo formalismo
legal, sendo este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Representativo de Controvérsia no
RESP 1.352.721 de 16/12/2015, posicionouse pela possibilidade de novo ingresso judicial em ação previdenciária pautada em
provas novas:

...

A sentença está assim fundamentada:

ARGEU OTTO STRUTZ postula a condenação do INSS na obrigação de implantar, em seu favor, a APOSENTADORIA POR
IDADE rural, inclusive com o pagamento de atrasados, devidos, segundo sustenta, desde a Data de Entrada do Requerimento
(DER).

O autor sustenta que ingressou com ação judicial n. 0004675-75.2016.4.02.5004, na qual foi proferida sentença de
improcedência do pedido.

Afirma que ao postular a presente ação, juntou novos documentos que comprovam sua condição de segurado especial.

Na ação pretérita, o pedido foi examinado na perspectiva da aposentadoria por idade rural (Lei n. 8.213/91, arts. 39 e 48, §§ 1º e
2º), restando rejeitado porque de 1975 até 2001 (quando o autor mudou-se para a cidade), a prova testemunhal não corroborou a
prova material coligida ao feito. Depois que mudou-se para a cidade, não restou comprovado, nem por meio de prova material, o
trabalho rural do autor.

Nota-se que grande parte dos documentos trazidos com a petição inicial desta ação são os mesmos elementos já apresentados na
ação anterior, à exceção das Certidões de óbito dos filhos e do ITR em nome do irmão.

Todavia, à época do óbito dos filhos, já havia prova material suficiente. A ausência de comprovação ateve-se ao período em que
o autor mudou-se para a cidade, não havendo aí prova material e testemunhal aptas a garantir seu trabalho rural.

Nesse contexto, o autor não traz documentos novos aptos a autorizar a rediscussão da atividade rural.

Assim considerando, verifico a configuração da coisa julgada, enquanto pressuposto processual negativo, que se delineia com a
tríplice identidade dos elementos das ações (art. 301, § 4º, CPC): partes, pedido e causa de pedir, razão pela qual a presente
ação deve ser extinta.
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A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. Condeno o recorrente vencido
ao pagamento de custas processuais e e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observando-se, contudo, o
disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000430392v6 e do código CRC 55e8e3e9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0005297-33.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELIZEU JOSE GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que negou provimento ao recurso
inominado por ele interposto, mantendo a sentença que  julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por
idade rural.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que o Embargante exerce atividade rural
desde agosto de 1996, bem como se manteve omisso quanto a tese da possibilidade de contagem de períodos descontínuos,
com ou sem a perda da qualidade de segurado, desde que o período de trabalho rural exclusivo corresponda a período
equivalente à carência do benefício, e que o período de atividade rural exercida imediatamente anterior ao requerimento
administrativo seja por tempo significativo. Por fim, também se manteve omisso, o r. Acórdão embargado, em relação ao
pedido de manifestação, para fins de prequestionamento, das matérias implicadas.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo
julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000428528v3 e do código CRC 243c2216.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:55
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 302



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 4/259

5005736-84.2019.4.02.5001 500000398222 .V3 JES15119© JES15119

RECURSO CÍVEL Nº 5005736-84.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LINDANOR CORREIA DE LOYOLA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PERÍODO DE RECEBIMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO NO PERÍODO DE
CARÊNCIA. SÚMULA 73 DA TNU.

1.         Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que
o condenou a conceder à autora o benefício de aposentadoria por idade (urbana), com cômputo do período em que esteve
em gozo de auxílio-doença no período de carência. Alega o recorrente que é inconcebível que se compute o período de
auxílio-doença como tempo de carência, tendo em conta que no período não há contribuição do segurado, mas tão somente
percepção de benefício pago pela autarquia e que pensar de modo oposto importa em concluir que, além de ser responsável
pelo benefício, compete ainda à autarquia recolher o salário de contribuição do autor como se em atividade estivesse.
Sustenta que o conceito de carência tem ligação direta com contribuição, a teor dos arts. 24 e 27 da Lei nº 8.213/91. Diz,
ainda, que o art. 29, § 5º, da mesma lei, não equipara o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade a salário de contribuição, mesmo porque não poderia a lei ordinária contrariar os princípios constitucionais
contributivos e de segurança financeira da previdência social. Argumenta que, se nem mesmo ao trabalhador rural foi
assegurada a contagem do tempo de serviço não contributivo como carência, não se pode querer computar ao segurado
vantagem não concedida pela lei.

2.  A concessão do benefício de aposentadoria por idade pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: cumprimento
do período de carência necessário, exigido na própria Lei n° 8.213/91; idade mínima de 65 anos de idade para o sexo
masculino e 60, para o sexo feminino.                      

3.  Verifica-se que a recorrida nasceu em 11/09/1956 (Evento 1- PROC2, fl 3), portanto, completou 60 anos em 11/09/2016.
De acordo com o artigo 25, II, da Lei 8.213/91, a carência necessária para o benefício de aposentadoria por idade é de 180
contribuições (15 anos). 

4. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada no
cálculo do salário de benefício, conforme art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91. Por outro lado, o artigo 55, II, da mesma lei,
estabelece que o tempo de serviço compreende, inclusive, o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

5.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Por força do disposto no art. 55 da Lei n.
8.213/1991, no cálculo da aposentadoria por tempo de serviço, "é possível considerar o período em que o segurado esteve
no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde
que intercalados com períodos contributivos" (AgRg no REsp 1.271.928/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 16/10/2014; REsp 1.334.467/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013;
AgRg no Ag 1.103.831/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 03/12/2013) (REsp
201100796563, Rel. Des. Conv. Newton Trisotto, Quinta Turma,  DJE 15/05/2015) (g.n.)

6. Nesse sentido também é o entendimento da TNU, enunciado na Súmula 73: O tempo de gozo de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição
ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a
previdência social.

7. No presente caso, os benefícios de auxílio-doença recebidos pela parte autora  (09/01/2015 a 10/01/2015 e de 12/01/2016
a 17/02/2016) foram intercalados com períodos de contribuição, como se vê no Evento 5 - PROCADM1 (fl. 14), sendo que
a autora completou o período de carência de 180 contribuições, pelo que a autora fazia jus à aposentadoria por idade na
data do requerimento administrativo.

Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal do recorrente vencido. Condenação do recorrente vencido em
honorários advocatícios de 10% das parcelas vencidas, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000398222v3 e do código CRC 1624703f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 303



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 6/259

0004576-81.2018.4.02.5054 500000402626 .V5 JES10672© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 0004576-81.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GERALDO NAZARIO MARCONDES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a pagar-lhe "... aposentadoria
por invalidez, com início do benefício (DIB) em 08/04/2019 ...".

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

I. DA DATA DE ÍNICIO DE BENEFÍCIO (DIB) Muito embora a brilhante decisão do Juízo a quo, ao reconhecer o direito do
Recorrente à concessão do benefício aposentadoria por invalidez, o Recorrente, com a devida vênia, discorda da DII, e
consequentemente da DIB, fixada pelo sr. Perito no laudo pericial e definida pelo magistrado na sentença.  ...    Desta forma,
resta patente que todos os requisitos para aplicação da teoria acima debatida estão aqui presentes, devendo ser considerado que
o Recorrente mantém a incapacidade laboral desde a data da cessação administrativa (24/02/2014). Por eventualidade, caso esta
egrégia Turma entenda não ser caso de aplicação da teoria da continuidade do estado incapacitante, o que não se espera, certo é
que os documentos médicos juntados aos autos comprovam por si só que a incapacidade laboral do autor deve ser considerada
em data anterior a arbitrada pelo expert. Ao analisarmos todos os laudos e exames médicos juntados aos autos, em especial os
laudos citados acima, resta patente que as patologias do autor e a consequente incapacidade laboral se estendem por anos. Exa.,
basear o início da incapacidade laborativa e consequentemente o início do benefício (DIB) baseado em laudos e exames anexos
aos autos é o entendimento pacífico de nossa jurisprudência, em especial de nossa Turma Recursal.

II. DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E O juízo a quo entendeu que a correção monetária deve seguir a TR, aplicandose a
variação do INPC a partir de 20/09/2017.  ...  Sendo assim, requer a Recorrente a reforma da r. sentença, determinando a
aplicação do IPCA-E sobre as verbas reconhecidas.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...  No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 39) constatou que a parte autora possui: epilepsia e distúrbio
cognitivo.

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade total e permanente. Ademais, afirmou que esta teve
início em 08/04/2019, data da realização da perícia.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que
a pretensão autoral subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada
sob o manto do contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se observa, considerar os contornos
trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.

Intimados a se manifestarem acerca do laudo pericial, o INSS pugnou pela improcedência pois não foi comprovado na perícia
administrativa a incapacidade do autor. A parte autora impugnou a data fixada pelo perito como início da incapacidade e
requereu o restabelecimento do benefício de auxílio doença concedido em 2014.

Em que pese as alegações da parte autora, não há nos autos, laudos médicos suficientes para atestar a permanência da
incapacidade por esse lapso temporal (de 2014 a 2019). Há vários laudos sim, atestando a doença (epilepsia), mas não a
incapacidade para o labor.

Assim sendo, passo a analisar o preenchimento dos requesitos de qualidade de segurado e carência. Do CNIS (Evento 16 - fls. 55
a 56) apresentado nos autos verifica-se que a parte autora recebeu o benefício de auxílio nº 614.116.274-0 de 25/04/2016 a
07/09/2016. Após esse período verteu contribuições para o INSS na qualidade de contribuinte individual entre 01/11/2016 a
30/04/2018, estando pois no período de graça quando da fixação do início da incapacidade  pelo perito do juízo (08/04/2019). A
carência também encontra-se preenchida tendo em vista possuir mais de 12 (doze) contribuições.

Ante o exposto, acredito estar demonstrado a incapacidade laboral para a concessão da aposentadoria por invalidez, desde
08/04/2019 (data da realização da perícia).

DISPOSITIVO
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ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu a conceder à parte autora o benefício
de aposentadoria por invalidez, com início do benefício (DIB) em 08/04/2019 e início do pagamento (DIP) na data da prolação
desta sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do
CPC. ...

A correção monetária deve seguir a TR, aplicando-se a variação do INPC a partir de 20/09/2017. Os juros moratórios até a
expedição do precatório ou RPV devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F
da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009). ...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:          vendedor autônomo

Data de nascimento:  23/5/1957                                

Grau de escolaridade:  2ª série do ensino fundamental 

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  Pedido: retroação da DIB.

O autor recebeu auxílio-doença de 2/1/14 a 24/2/14; e também de 25/4/16 a 30/4/16. 

Esta ação foi ajuizada em 23/2/18 pedindo o restabelecimento do benefício cessado em 24/2/14.

 A sentença concedeu aposentadoria por invalidez com DIB em 8/4/19.

No recurso o autor pediu a retroação da DIB desde a data da cessação administrativa (24/02/2014).

O 2º perito afirmou que há incapacidade total e permanente decorrente de epilepsia e distúrbio cognitivo (evento 39).
Indagado a respeito da DII, o perito consignou o seguinte:

9. Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 

Por trata-se de patologia progressiva estimamos a data da perícia como início do estado incapacitante. 

10.Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?
Justifique. 

Decorre de progressão da patologia. 

11. É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. 

Não há como precisar.

O recorrente argumenta que a incapacidade decorre da mesma patologia pela qual recebeu auxílio-doença em 2014; que há
laudos médicos "... que comprovam que à época da cessação administrativa o Recorrente já possuía as mesmas patologias"
(ev.54, pág.4).

No recurso, o autor fotocopiou páginas de laudos cujas conclusões indicavam incapacidade (pags.4/5). Esses laudos estão
em evento1-out9 e evento1-out10.

Não há como acolher a tese de que havia incapacidade desde 2014 visto que o autor laborou após a DCB.

Com efeito, no laudo de perícia administrativa de 7/7/16, o perito do INSS consignou que o autor estava incapaz em
decorrência de fratura no osso escafóide (da mão), ocorrida durante um acidente em momento no qual o autor laborava
como servente de obras. Eis o que consta no item 'história' do referido laudo:

contribuinte individual , declara-se servente de obras. Relata que sofreu queda da propria altura apos ter uma crise convulsiva
em março de 2016, sofrendo fratura na mão direita. Apresenta RX de 04/0316, devidamente identificado que evidencia fratura do
escafoide a direita.Revisão no hospital silvio avidos em 22/04/16 por crmes 7426: mantendo bom aspecto no RX . sinais clinicos
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de tendinopatia associada em 1 tunel extensor.Laudo médico crmes 7136 de 14/06/16 que relata que o seguradfo sofreu trauma
em punho D há 03 meses com dor + edema + limitação da amplituide de movimento articular com RX de punho D com sinais
sugestivos de fratura do polo distal do escafoide + fratura estiloide radial. Tem solicitação de RNM de punho datada de 20/06/16

Esse laudo encontra-se em ev.16-out23, pág.13 e é relativo a exame feito em 2016; e nele nada se refere sobre o estado do
autor relativo à alegada patologia que ora motivou o reconhecimento da invalidez (epilepsia e distúrbio cognitivo, cf.
ev.39). Logo, é evidente que tal patologia não gerou incapacidade desde 2014.

Logo, quanto à DIB a sentença deve ser mantida.

3. O artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (Lei 11.960/09).

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo
1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos
oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio
do STF na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos:

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve modulação
dos efeitos.

Pelo exposto, no ponto enfocado o recurso do AUTOR deve ser provido.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, APENAS no que refere aos consectários legais (item 3, supra).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos
do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402626v5 e do código CRC 18e52782.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5002600-76.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZEELBA DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS
NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA ANTECIPATÓRIA
DA TUTELA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO, APÓS DECURSO DO
PRAZO FIXADO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de
sentença que o condenou a conceder benefício previdenciário à parte autora, bem como a pagar as prestações vencidas,
deferindo a medida antecipatória de tutela e fixando o prazo de trinta dias para implantação do benefício, sob pena de
multa de 500 reais por dia de atraso.

O recorrente alega que o Min. Luiz Fux proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo, até a publicação do
acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal, aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema
810/STF), bem como alega a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de cumprir a obrigação de fazer espontaneamente. Diz que o prazo
previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 para cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17
da Lei nº 10.259/2001 é de 60 dias. Sustenta que a multa no montante fixado acarretará o enriquecimento sem causa de
apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros. Menciona a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
Pede a reforma da sentença para que (i) seja fixada a TR com oíndice de correção monetária; (ii) seja fixado o prazo de 45
dias para cumprimento da tutela, com revogação da multa cominada; ou (iii) caso mantida a multa, seja reduzido o
respectivo valor. 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou
que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes
sobre débitos oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-
2019. O sítio do STF na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve
modulação dos efeitos.

DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na sentença ao fixar o
prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir do término do prazo, não assiste razão ao
recorrente no pormenor.
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O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que o prazo de 45 dias previsto no art.
41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento do benefício concedido administrativamente e o prazo de 60
dias previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001 é para o pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante
requisição de pagamento, quando não for o caso de expedição de precatório.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii) ser iniciada após
uma única intimação para cumprimento da medida antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios
previdenciários, correspondendo a multa diária a 8,85% desse valor.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para
reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000430679v2 e do código CRC a9aad39d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5001016-05.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: WILSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Acolhendo laudo pericial, o Mm. Juiz julga improcedente o pedido inicial alegando: 

" A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, CUJO LAUDO ENCONTRA-SE NO (EVENTO 11, LAUDO1), CONSTATOU QUE A
PARTE AUTORA, DESDE JULHO DE 2018, ESTÁ INCAPACITADA TOTALMENTE E DE FORMA TEMPORÁRIA PARA
EXERCER ATIVIDADE LABORAL EM RAZÃO DE LOMBOCIATALGIA E TRANSTORNOS DE DISCOS
INTERVERTEBRAIS. ESTIMA QUE O TEMPO PARA RECUPERAÇÃO É DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO ATO
PERICIAL. CONSTA QUE O ÚLTIMO REGISTRO NO CNIS DO AUTOR FOI DE SEU AUXÍLIO-DOENÇA QUE FOI
CESSADO EM 25/01/2017 (EVENTO1, CNIS4). CONCLUISE, PORTANTO, QUE EM JULHO DE 2018, DATA DO
INÍCIO DA INCAPACIDADE, A PARTE AUTORA NÃO POSSUÍA QUALIDADE DE SEGURADA, REQUISITO
INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE." 

-Com todo respeito ao r. Sentença deve ser anulada deferindo nos termos do EV 15, seja realizada audiência para provar
desemprego involuntário e assim prorrogada qualidade de segurada quando incapacitado fazendo jus ao benefício pleiteado. 

Isto posto , requer: a) Seja dado provimento ao presente Recurso para anular a r. sentença deferindo EV 15, seja realizada
audiência para provar desemprego involuntário.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:      operador de motosserra                       

Data de nascimento:   10/12/1960                               

Grau de escolaridade: Ensino fundamental – 1º ano.

2.  O perito diagnosticou "Lombociatalgia – M54.4, Transtornos de Discos Intervertebrais – M51." (ev.11, n.V, b).
Reconheceu haver incapacidade temporária para a função de operador de motossera, apresentando a seguinte conclusão:

Conforme avaliação pericial atual fora concluído que o autor possui incapacidade para qualquer atividade laborativa, de forma
temporária. Apresenta alterações ao exame físico atual e documentos médicos e, não tem condições de retornar ao trabalho, por
enquanto. Entendo que deverá manter-se afastado, por mais determinado período, para reavaliação, tratamento e
acompanhamento com médico assistente. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução, será sugerido seu
afastamento temporário do mercado de trabalho pelo período de 90 (noventa) dias para tratamento e posterior reavaliação,
sendo a data de início da incapacidade comprovada em julho de 2018.

O autor, tendo em vista a DII fixada pelo perito, pleiteou provar que estava desempregado involuntariamente, com o que
obteria a prorrogação do período de graça por mais 12 meses; eis o que há em evento 15:

CIENTE LAUDO PERICIAL. Impugna-se prazo sugerido para afastamento, requerendo seja condicionado cessação à
comprovação de que não há mais incapacidade. DIANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS RATIFICA-SE PEDIDO INICIAL,
INCLUSIVE PROVA TESTEMUNHAL DO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO.

O Juízo a quo não proferiu decisão a respeito dessa petição, mas proferiu sentença. A sentença acatou a conclusão pericial
quanto à existência de incapacidade em julho de 2018, mas concluiu que, nessa data, o autor já havia perdido a qualidade
de segurado; eis a razão de decidir:
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Consta que o último registro no CNIS do autor foi de seu auxílio-doença que foi cessado em 25/01/2017 (Evento1, CNIS4).
Conclui-se, portanto, que em julho de 2018, data do início da incapacidade, a parte autora não possuía qualidade de segurada,
requisito indispensável para a concessão do benefício por incapacidade.

Ante a constatação acerca da ausência de qualidade de segurado, revela-se prescindível a análise dos demais pressupostos à
concessão do benefício requerido, bem como não há que se falar em indenizaçào por danos morais.

No recurso, o autor pediu a anulação da sentença, apontando o que alegara no evento 15 (realização de audiência).

Razão assiste ao autor.

A eventual prorrogação do período de graça implicaria na conclusão de que, em julho de 2018 (DII), o autor seria, ainda,
segurado. 

Tal premissa, se adotada, alteraria a conclusão a que chegou o Juízo a quo, redundando na procedência (ainda que parcial)
do pedido.

III.      Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora. ANULO a sentença para fins de realização de audiência de
instrução.  Ponto de prova: saber se houve situação de desemprego involuntário entre 2017 e 2018.

Os autos deverão retornar ao Juízo a quo para que seja designada audiência de instrução e julgamento, facultando-se ao
autor produzir prova a respeito da situação de desemprego involuntário.

Após realizada a audiência, ou após frustrada a sua realização (em caso ausência injustificada do autor e testemunhas), o
Juízo a quo deverá julgar o feito como entender cabível. 

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos
do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos
do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402572v4 e do código CRC ca0cd31b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5010121-12.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NILSON FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA NÃO CONHECIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

2. NULIDADE DE SENTENÇA. QUESITOS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE DE RESPOSTAS TÉCNICAS AO
DESLINDE DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.   ...

3. REFORMA DA SENTENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. A respeitada Sentença guerreada, não obstante o
brilhantismo de seu prolator, não deve permanecer, vez que não representa o melhor direito para o caso sub judice. Como
esclarecido acima, a sentença julgou improcedente os pedidos autorais em razão da não constatação da incapacidade laborativa,
baseando-se estritamente na prova pericial produzida nos autos. Ocorre, Nobres Julgadores, diferente do que aponta o laudo
pericial produzido nos autos, o Autor encontra-se incapacitado para exercer qualquer atividade laborativa de forma permanente,
principalmente a sua atividade habitual (auxiliar de obras).  ...           Insta frisar que a atividade profissional do obreiro –
auxiliar de obras -, exige que seus membros superiores, inferiores e coluna lombar e cervical estejam perfeitos, caso contrário,
como é a hipótese dos autos, o trabalhador não conseguirá desempenhar suas atividades. Pela natureza da lesão – ortopédica -,
e pela localidade, na coluna, a considerar a atividade habitual do Autor, como auxiliar de obras, resta prejudicada a conclusão
de que o Autor tem condições laborativas. A documentação acostada junto à inicial comprovam de forma inequívoca, todas as
doenças narradas na inicial e confirmadas pelo Expert, porém, de forma mais detalhada e abrangente. ...

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Pretende a parte autora que seja concedido o benefício por incapacidade.

Em síntese, alega sofrer de enfermidades incapacitantes para o exercício das atividades habituais.

Decido.

Inicialmente, indefiro pedido de esclarecimentos complementares, por entender não haver necessidade de se provar qualquer fato
para além daqueles já exaustivamente elucidados, seja por meio dos documentos acostados aos autos, seja por meio dos
esclarecimentos prestados pelo perito judicial, os quais se apresentam completos o bastante para subsidiar o convencimento
deste magistrado sobre a questão médica aqui colocada, restando dispensados quaisquer esclarecimentos suplementares.

...

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o trabalho. Porém, realizada a perícia
judicial, a parte autora fora declarada capaz ( médico ortopedista, em 10/07/2019, Evento 44):

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Sim, pos operatório de artroplastia de quadril direito (ano de 2015). 

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. Cicatriz compativel com procedimento
cirurgico realizado. Sem sinais de infecção. Deambula sem auxilio de muletas. Membro inferior trofico sem sinais de desuso.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento
alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? Sim, não há contraindicação
ou impeditivo ao labor de porteiro.

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames médicos particulares que a confirma
não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de
doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o atestado médico particular
equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do
parecer do perito do juízo.

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.
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Registre-se, ademais, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento do feito, sem, contudo, vincular o juiz,
o qual se utiliza de todos os elementos presentes nos autos para sua convicção, tais como os laudos e exames médicos
particulares, a situação e características pessoais da parte autora (função, idade, grau de escolaridade, inserção socioeconômica
etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da realidade controvertida trazida pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, articulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

...

P.R.Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 1/9/72
Profissão/atividade habitual declarada: auxiliar de obras
Grau de escolaridade: ?
Doença e/ou lesão: "Dor em quadril direito."
Laudos de médico-assistente que acompanham a petição
inicial:

ev.1-laudo7, páginas 1/7

2.  O autor recebeu auxílio-doença de 13/9/12 a 10/8/18.

O perito do Juízo afirmou que o autor laborou como auxiliar de obras, mas foi reabilitado para a função de PORTEIRO.

O teor do laudo foi acatado pela sentença.

A sentença transcreveu a resposta do perito no sentido que o autor estaria apto para a função de PORTEIRO, que foi a
função para a qual foi reabilitado.

O recurso apenas argumenta que o autor não está apto para a função de auxiliar de obras.

Realmente não está. O próprio INSS concorda com isso, tanto que o reabilitou.

O recurso nada menciona sobre a função para a qual o autor foi reabilitado.

Nessa linha, a argumentação do recurso está dissociada da razão de decidir da sentença.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora não deve ser conhecido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402508v5 e do código CRC a5ee7285.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5018579-18.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDMAR FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE OBTER BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
RELATIVO A LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS
AUTOS PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

O Recorrente é portador de traumatismo do músculo flexor e do tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão (CID10 S66),
entretanto, realizada a perícia, o Expert determinou que, embora existam moléstias que limitam sua capacidade, estas não o
tornam incapaz para suas atividades habituais. Entretanto, a Sra. Perita não levou em consideração aspectos relevantes na
condição do Autor, o que induziu o D. Magistrado a quo a decidir de forma equivocada. Deste ponto, prudente a transcrição de
trecho da decisão proferida pelo referido juízo: “O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos
e exames médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia
judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia
médica, pois o atestado médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência
de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo.” Conforme se observa do trecho retirado da sentença, o D.
Magistrado alicerçou seu entendimento unicamente com base no conteúdo o laudo pericial, sendo que em momento algum,
atentou para as peculiaridades inerentes às moléstias incapacitantes do Autor, concomitantemente com sua condição fática e
social. Aliás, fundamentou seu entendimento com base nas conclusões transcritas pela nobre Perita. Além disso, outro ponto a
ser destacado é a atividade exercida pelo Recorrente, qual seja de serralheiro, exige de forma clara esforços intensos e com a
rotina diária muito extensa.   ...    Com toda a vênia, Digníssimos, houve completo descaso e inobservância de pontos importantes
da demanda, tanto por parte da Sra. Perita, quanto pelo Magistrado de primeiro grau, pois, ao considerar o recorrente apto as
suas atividades “deixou de ponderar fatores elementares atinentes ao seu labor”. õe o Demandante à risco iminente de acidente
e/ou contaminações no exercício de sua atividade. O que se verifica, portanto, é que, ao ser realizado o Laudo Pericial, o Nobre
Expert deixou de verificar a situação fática em que o Autor está inserido, bem como, os motivos pelos quais as doenças que lhe
acometem lhe tornam incapaz, ou seja, não foi minimamente prudente ou explicativo nas suas considerações. Logo, levou a uma
decisão não acertada do D. juiz que, desconsiderou a manifestação realizada pelo Recorrente em momento processual oportuno.
Não é admissível que o Autor, nestas condições permaneça desamparado e sem qualquer meio de sustento, jazendo exposto a
condições de risco a sua saúde. Resta claro que o Magistrado a quo, ao se manter omisso aos aspectos importantes trazidos
durante a instrução processual e, ao decidir tão somente com base no laudo pericial que, por sua vez, não atingiu o escopo
esperado, equivocou-se ao deixar de conceder a benesse por incapacidade ao Recorrente, uma vez que, ao efetuar a análise
conjunta de todos os fatores já apontados, é cristalina a incapacidade do Autor e o seu direito ao percebimento do benefício.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...   A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o trabalho. Porém, realizada a
perícia judicial, a parte autora fora declarada capaz ( médico do trabalho, em 29/03/2019, Evento 27 c/c Evento 41).

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento
alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? RESPOSTA: Sim. Autor não
apresenta alteração em exame físico que justifique incapacidade. Ao exame mão direita com musculatura eutrófica,
mobilidade preservada, ausência de edema, força preservada

Em relação a contusão de hemitórax sofrida pelo autor, foi realizado exame de Radiografia de tórax que não evidenciou
fraturas ou outras lesões, conforme descrito no laudo da Dr Daniele Gave Kale Soares Rosello CRMES 10645, em 06/03/2019
. Não houve necessidade de intervenções ou tratamento cirúrgico. Não há deformidades ou limitações para função de
serralheiro. Alem disso, o reclamante não referiu queixas álgicas no seguimento corporal acometido. Portanto não há
incapacidade.

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames médicos particulares que a confirma
não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de
doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o atestado médico particular
equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do
parecer do perito do juízo.
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Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Registre-se, ademais, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento do feito, sem, contudo, vincular o juiz,
o qual se utiliza de todos os elementos presentes nos autos para sua convicção, tais como os laudos e exames médicos
particulares, a situação e características pessoais da parte autora (função, idade, grau de escolaridade, inserção socioeconômica
etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da realidade controvertida trazida pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, articulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.  ...

P.R.Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:       serralheiro           

Data de nascimento: 3/10/1965                                 

Grau de escolaridade: Ensino Médio 

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  A causa de pedir relata um acidente de trabalho. Com efeito, consta na pág.2 da inicial que:

O demandante exerce função de SERRALHEIRO, tendo sofrido no dia 25/09/2017 acidente com MÁQUINA DE CORTE, que lhe
casou profundo corte na mão direita (CID10 S66 1 - Traumatismo do músculo flexor e do tendão de outro dedo ao nível do punho
e da mão). Após, sofreu queda com contusão no hemitórax direito.

O INSS concedeu auxílio-doença acidentário entre 11/10/17 e 1/3/18. Na perícia administrativa, o médico-perito informou
que a empresa emitira CAT (perícia de 27/11/17, ev.11-out1).

A inicial afirma a permanência do estado de incapacidade com base no relato contido no atestado de saúde ocupacional de
retorno ao trabalho, emitido em 6/3/18 (6 dias após a DCB).

Após a cessação, pediu-se novamente o benefício, que foi indeferido por perícia realizada no dia 18/9/18.

A queixa apresentada pelo autor ao perito do INSS - basicamente a mesma relatada ao perito do Juízo - é relacionada à
dormência em dedo da mão em que sofreu o acidente de trabalho (ev.11-out1, pág. 15 e laudo pericial, evento 27, nºs. 2, 3,
9 e 12).

A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que as causas cujo objeto seja a concessão, o restabelecimento, o
reajuste ou a cumulação de benefícios decorrentes de acidente de trabalho são de competência da Justiça Estadual. Nesse
sentido, transcrevo a seguinte ementa, oriunda de julgado recente daquela corte superior:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.
SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de
trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício decorrente de acidente de
trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da
Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2. Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em
decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.
3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício previdenciário
de aposentadoria, tendo como causa de pedir o acidente de trabalho. Logo, a competência para processar e julgar a presente
demanda é da Justiça estadual. 4. Recurso Especial provido. (STJ – 2ª Turma. RESP 201700100687 - RECURSO ESPECIAL –
1648552. Relator HERMAN BENJAMIN. Fonte DJE DATA:18/04/2017)

Logo, a presente ação é de competência originária da Justiça Estadual (Vara de Acidentes de Trabalho), por força do
art. 109, I, parte final, da Constituição da República, e não da Justiça Federal.

III. Conclusão.

a) JULGO PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR;
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b) ANULO A SENTENÇA e DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL para a
apreciação da demanda, determinando a remessa dos autos para a Justiça Estadual – VITÓRIA-ES, tendo em vista os
critérios da celeridade e da economia processual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso e, de ofício, anular a sentença, em face da incompetência absoluta
da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402494v5 e do código CRC 76b37191.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5001697-63.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADELSON JORGE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO
DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue: (i) cerceamento de defesa, eis que o
magistrado sentenciante indeferiu os pedidos de esclarecimentos à perita do juízo, apesar de serem imprescindíveis para
atestar a real incapacidade do autor; (ii) ao contrário do que aponta o laudo do juízo, o autor encontra-se incapacitado para
exercer qualquer atvidade laborativa de forma permanente, principalmente a atividade habitual de armador; (iii) a própria
perita do juízo constatou dificuldade de apoiar a perna direita devido a dor e edema de joelho direito após tratamento de
celulite; (iv) os exames e laudos médicos que instruem a ação não deixam dúvidas acerca da incapacidade; (v) o autor, no
mínimo, deveria ser reabilitado para outra função, tendo em vista as antíteses apresentadas no laudo pericial que diz não
haver incapacidade laborativa, mas afirma que as fortes dores que acometem o joelho do autor precisam ser investigadas;
(vi) impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, devido às suas condições sociais.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Cuidam os presentes autos de Ação Previdenciária ajuizada por ADELSON JORGE em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão/restabalecimento do benefício de auxílio-doença e/ou concessão da
aposentadoria por invalidez.

...

I.I - Da incapacidade laboral

O laudo pericial produzido por médica clínica geral, apresentado no evento 17, aponta no sentido de que a parte autora é
portadora de Hipertensão arterial, Diabetes mellitus  e Celulite de pele e tecido subcutâneo.

Ao exame físico, o perito constatou que não há limitação. Aduziu que o autor é hipertenso e diabético, que faz acompanhamento
regular com endocrinologista. Em junho de 2018 apresentou celulite de joelho direito (infecção bacteriana, geralmente devido à
porta de entrada como lesão ou picada de insetos), que foi tratada com antibiótico e drenagem. O autor relata dor e edema no
joelho direito desde então. Porém não havia laudos médicos do motivo da dor após meses do ocorrido. O autor necessita ser
diagnosticado quanto a dor, para poder avaliar qual a patologia que está acometendo o joelho direito nesse momento. Desta
forma, opina o expert pela inexistência de incapacidade laboral.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado possuir alguma doença não redunda
inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado
somente terá direito ao benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que impeça o
exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial foram capazes de infirmar as
conclusões apresentadas durante a realização da perícia judicial.

Vale dizer, por oportuno, que os atestados médicos apresentados se equiparam a mero parecer de assistente técnico, de forma que
eventual divergência de opiniões entre estes e o laudo do perito do juízo deve ser resolvida em favor do último. Nesse sentido,
leia-se o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

É evidente que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova que vier a ser produzida nos autos. O juiz pode valorar cada
prova de acordo com seu convencimento pessoal, podendo, inclusive, desconsiderar o laudo médico pericial.

Entretanto, essa atitude somente terá legitimidade quando se opuser ao laudo pericial todo um arcabouço probatório capaz de
indicar a incapacidade laboral do paciente, o que não restou demonstrado nos autos.

I.II - Da qualidade de segurado
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Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de segurado e à carência.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: armador em empresa de construção civil (CTPS, ev.1-out5; ev.17)

Data de nascimento: 23/09/1957                                 

Grau de escolaridade: analfabeto

2.         Alegação de nulidade

O laudo pericial apresenta fundamentação suficiente. 

O mero indeferimento de quesitos suplementares não é causa hábil para configurar cerceamento de defesa. No âmbito dos
Juizados Especiais, o juiz tem o poder de limitar a produção probatória excessiva ou impertinente, nos termos do art. 33 da
Lei 9.099/95, verbis:

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente,
podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

À luz de tal contexto, julgando suficiente o esclarecimento carreado no laudo pericial, inexistiu cerceamento de defesa.

3.    O autor esteve em gozo de benefício por incapacidade nos seguintes períodos (Evento 29 - OUT1 - fls. 32/33).

02/03/2016 a 02/03/2017

05/06/2017 a 05/07/2017

17/07/2018 a 07/09/2018 

Após a última DCB, não há atestados e/ou laudos médicos.

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que o estado de
incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

O laudo pericial do juízo, realizado por médica clínica geral em 14/01/2019 constatou que o autor é portador de hipertensão
arterial (CID I10), diabetes mellitus (CID E11) e celulite de pele e tecido subcutâneo (CID L08.9).  No exame clínico, a
perita relatou que a queixa do periciado é: "Dificuldade de apoiar a perna direita devido a dor e edema de joelho direito
após tratamento de celulite". Relata que o "paciente apresentou um evento agudo em junho de 2018, caracterizado por
uma celulite em joelho direito que foi tratado com antibioticoterapia e com drenagem da secreção. O mesmo relata que
continua com dor no joelho, porém não trouxe exames ou laudos médicos que comprovem o motivo da dor." 

Concluiu que não há limitação para o exercício da atividade habitual.    

Consta dos autos um laudo de ultrassonografia de joelho direito, realizada em 18/06/2018, que relata "Pele e tecido celular
subcutâneo espessado, ecogenicidade aumentada, sugerindo edema"  e um laudo médico, de 21/06/2018, com diagnóstico
de "ABCESSO E CELULITE EM JOELHO DIREITO NECESSITANDO DE ANTIOBIOTICOTERAPIA E DRENAGEM
CIRÚRGICA" e encaminhamento ao endocrinologista (Evento 1 - LAUDO6 - fls. 4/5).

Tais documentos compreendem o período em que o autor ainda recebia benefício por incapacidade. 

Nota-se que o gozo do benefício perdurou por 2 (dois) meses após a realização da drenagem cirúrgica realizada no joelho
direito em junho de 2018.
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A única prova que há - após a DCB - a respeito do fato probando (incapacidade) é o laudo pericial, cujo conteúdo é
desfavorável à pretensão. 

Embora o laudo pericial não seja preciso a respeito da alegação de dor, nota-se, pelas respostas apresentadas, que o perito
não concluiu que o autor estava sentindo dor; mas apenas afirmou que ele (o autor) referia estar sentindo dor. É o que se
infere da resposta n. 5, f: "... O mesmo relata que continua com dor no joelho, porém não trouxe exames ou laudos médicos
que comprovem o motivo da dor."

Em suma: o alegado quadro álgico não restou comprovado na perícia; e o perito não constatou qualquer limitação
decorrente do quadro álgico referido pelo periciado, em razão de ter havido o tratamento adequado (drenagem da secreção
existente no joelho e terapia com antibióticos) para o patologia do autor (celulite de pele e tecido subcutâneo no joelho
direito).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a
exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

PABLO COELHO CHARLES GOMES
Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5017883-79.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DEOLINDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Que o Recorrente, vem, tentando administrativamente o restabelecimento de benefício previdenciário por inca pacidade, auxílio-
doença, por diversas vezes, conforme N/B 607.568.207 -8 (DER) 02/09/2014 (DCB) 30/11/2014; NB/611.144.849 - 1 (DER)
10/07/2015 (DCB) 15/08/2015, COM PRORROGAÇÃO (DCB) 30/03/2016, cessados com alta programada e; NB/625.266.302 -0
(DER) 18/2/10/2018; este último requerido administrativamente e também indeferido pela Autarquia/Ré, conforme comunicados
(EVENTO1 INDEFERIMENTOS 15; 16 e 17). Que o Recorrente continua SOFRENDO COM SEQUELAS PÓS CIRURGIA CID
10 C61 NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA, COM DIS FUNÇÃO ERÉTIL E INCONTINÊNCIA URINÁRIA; CID - 10 F33
TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE e F42.0 TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO COM PREDOMINÂNCIA
DE IDÉIAS OU DE RUMINAÇÕES OBSESSIVAS, não consegue sequer manter o auxílio - doença, sob o fundamento de que não
te ria sido mais constatada incapacidade para o trabalho a partir de uma data programada pelo INSS, em patente violação ao
princípio da dignidade da pessoa humana, conforme observamos dos comunicados de decisões de indeferimento pelo INSS
(EVENTO1 INDEFERIMENTOS 15, 16 e 17). Também constam dos autos (Evento1), que o Recorrente possui vários outros
documentos suficientes para comprovação de sua incapacidade para o trabalho.    ...    Em que pese o brilhantismo que
corriqueiramente o 1 º Juizado Especial Federal, julga os processos sob o seu crivo, com a devida vênia a r. Sentença ora
recorrida, além de não fazer Justiça entre as partes , há outros documentos que compro vam a incapacidade do Recorrente
(LAUDOS, EVENTO1).

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...  A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o trabalho. Porém, realizada a
perícia judicial, a parte autora fora declarada capaz ( Evento 34, em 21/05/2019, médico psiquiatra).

2. A pessoa submetida ao exame pericial é portadora de alguma doença mental? Qual? Sim. Transtorno obsessivo compulsivo e
transtorno depressivo, estável, em tratamento de manutenção.

7. A pessoa examinada corre risco de acidentes se continuar exercendo a atividade habitual? Por quê? Não. Pela natureza da
função e por estar assintomático. 

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? Não há.

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames médicos particulares que a confirma
não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de
doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o atestado médico particular
equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do
parecer do perito do juízo.

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Registre-se, ademais, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento do feito, sem, contudo, vincular o juiz,
o qual se utiliza de todos os elementos presentes nos autos para sua convicção, tais como os laudos e exames médicos
particulares, a situação e características pessoais da parte autora (função, idade, grau de escolaridade, inserção socioeconômica
etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da realidade controvertida trazida pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, articulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.   ...

P.R.Intimem-se.
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II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:     "Gerente de vendas de material de construção." (cf. laudo)                  

Data de nascimento:     14/7/1968 

Grau de escolaridade:  ensino fundamental incompleto.

2.  O autor recebeu auxílio-doença de 15/07/2015 a 30/03/2016 (ev.40-out1).

Nota-se que, após o retorno do autor ao trabalho, o mesmo retornou regularmente ao trabalho na empresa de material de
construção, havendo rescisão do contrato de trabalho somente em 03/2018, 2 anos após a DCB do auxílio-doença.

Com a inicial vieram 2 laudos de médico assistente (ev.1-laudo11 e ev.1-laudo12), com o seguinte teor:

a) laudo de 31/10/18, emitido por psiquiatra - teve câncer de próstata; grave descompensação com ideias obsessivas e depressão,
ficando afastado do trbalho; reiniciou trabalhos há 2 anos; foi demitido em 16/3/18, o que descompensou o quadro gravemente,
com quadro depressivo e ideias obsessivas; não tem condições de retorno ao trabalho;

b) laudo de 31/10/18, emitido por neurologista - o autor foi submetido à prostectomia radical em 27/8/14, evoluindo com
disfunção erétil, incontinência urinária e distúrbios psiquiátricos.

Apenas o laudo do médico-assistente especialista em psiquiatria indicou haver incapacidade.

A perícia judicial foi conduzida por médica especialista em psiquiatra, que diagnosticou "Transtorno obsessivo compulsivo
e transtorno depressivo, estável, em tratamento de manutenção." (n.2); afirmou, contudo, que o autor não apresentava
sintomagologia psiquiátrica e que, portanto, estava capaz para o trabalho (n. 3 e n. 7).

Ante a disparidade de conclusões a que chegaram a perícia judicial e laudos particulares apresentados pelo autor, incide o
entendimento consolidado no enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo: “O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular.” (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/03/04, pág. 59).        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402496v7 e do código CRC de5af1be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5017563-29.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CELIA APARECIDA RAMALHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
restabelecimento de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PRODUÇÃO
DE PROVA ORAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 369, 371 e 373
DO CPC E 5º, LV DA CRFB/88 Preliminarmente, insta informar que o Juiz de piso julgou improcedentes os pedidos da
Recorrente, alegando que “não comprovada a incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus ao restabelecimento da
aposentadoria por invalidez, por não preencher todos os requisitos legais exigidos”, baseando-se, a mesma, tão somente no
laudo pericial médico impugnado pela Autora. Cabe mencionar que, a Recorrente foi prejudicada com a negativa de produção de
prova oral solicitada durante todo o decorrer do presente litígio, que seria capaz de confirmar as suas alegações iniciais,
caracterizando seu cerceamento de defesa, motivo pelo qual, a sentença deve ser declarada nula. Ora, incumbe ao autor provar
os fatos alegados na inicial conforme dispõe o artigo 373, I do CPC/2015, portanto, o mesmo possui o direito de produzir todas
as provas em direito admitidas, quais sejam, apresentação de documentos, laudos médicos e exames que comprovem a limitação
laboral e, também, através da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal. Consoante noção cediça, o princípio da ampla defesa
dispõe que a parte tem o direito de utilizar todos os meios processuais legalmente disponíveis para ter seus direitos comprovados.
De certo que o artigo 371 CPC/2015 deve ser avaliado de forma restrita, eis que não pode o D. Juízo cercear o direito de defesa
da parte, ainda, mais quando é da Recorrente o ônus da prova, inclusive, por se tratar a presente ação de cunho alimentar.
Indubitável é que a sentença proferida trará prejuízos aos interesses que a Autora persegue por meio da presente demanda, a fim
de ter seus direitos reconhecidos. Excelência, é notório que o indivíduo com doença mental apresenta picos de polaridade, ora
positiva, ora negativa. A realização de perícia médica judicial justamente quando se evidencia uma polaridade positiva pode
trazer como consequência lastimável uma conclusão de “alta”. Em casos tais, é prudente ouvir o testemunho de vizinhos e
pessoas que convivem com o cidadão com doença mental, até mesmo dos médicos assistentes que o acompanham, pois somente a
partir do depoimento desses indivíduos seria possível fazer um juízo seguro do seu estado de saúde. É sobremodo importante
assinalar que o laudo pericial exarado converge em sentido diametralmente oposto ao parecer do médico assistente da
Recorrente, também especialista em psiquiatria e profissional conceituado! ...

NULIDADE DA R. SENTENÇA – INVALIDADE DO LAUDO PERICIAL - ARTIGO 479 DO CPC – CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV DA CF Eméritos Julgadores, a r. sentença deve ser
declarada nula, uma vez que o direito de defesa da Recorrente restou cerceado ao não obter respostas conclusivas e bem
justificadas no corpo do laudo pericial. A parte Autora entende que a perícia do presente processo não se prestou a fornecer
informação fidedigna do atual quadro fático vivenciado, não tendo o D. Magistrado a quo bem ponderado os elementos de prova
carreados no presente feito. Frise-se que no laudo médico pericial apresentado no Evento 41 do feito não restou esclarecido o
motivo pelo qual a I. Perita concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da Autora, alegando apenas que no momento da
perícia não foram detectados sintomas incapacitantes.   ...    Ora, no presente caso, observa-se que a Recorrente está acometida
de quadro depressivo que lhe aflige há muitos anos, razão pela qual é submetida a acompanhamento psiquiátrico e tratamento
medicamentoso  ... 

Oportuno se toma dizer que a Recorrente exercia a atividade laborativa de auxiliar de cozinha, ou seja, profissional responsável
pela organização e pré-preparo de alguns alimentos, ou seja, é o auxiliar quem lava, descasca ou corta os alimentos, sendo
orientado pelo chef ou nutricionista. Como poderia uma auxiliar de cozinha estar apta para o desenvolvimento de seu labor, sob
os efeitos dos medicamentos que necessita? Impensável que possa trabalhar normalmente tendo, por exemplo, vertigem, amnésia,
fraqueza muscular, perda do equilíbrio, falta de coordenação de movimentos, etc. Nesse seguimento, em análise das condições
pessoais da Recorrente, tem-se que se trata de pessoa com 60 anos de idade, com parco grau de instrução, que apresenta quadro
de doença mental há mais de 10 anos, de modo que a tendência é que seu estado de saúde não evolua com melhora no decorrer
do tempo! ...

Observando os requisitos acima, verifica-se nenhum deles foi respeitado, estando ausentes: exposição do objeto da perícia,
análise técnica, indicação do método utilizado, nem tão pouco foram respondidos os quesitos apresentados juntos à peça
exordial. O laudo pericial NÃO obedeceu ao previsto no ordenamento jurídico, cerceando o direito de defesa da Recorrente, que
dependia da produção de TODOS os meios de prova admitidos, de maneira justa!!  ...

DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
– CONDIÇÃO BIOPSICOSSOCIAL Excelências, com base nos quesitos formulados pelo Juízo e respondidos pelo E. Perita,
conclui-se que o Juízo a quo não analisou a existência de graves moléstias psiquiátricas, ponderadas com idade (60 anos) e grau
de escolaridade (ensino fundamental incompleto) da Autora, bem como a profissão desenvolvida pela mesma (auxiliar de
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cozinha). Não se pode olvidar que o I. Perita asseverou em seu laudo pericial que a Recorrente apresenta quadro de
TRANSTORNO MISTO DEPRESSIVO ANSIOSO (Evento 41, Quesito 2), que na classificação CID 10 se enquadra como o
“estado em que o sujeito apresenta, ao mesmo tempo, sintomas ansiosos e sintomas depressivos, sem predominância nítida de uns
ou de outros, e sem que a intensidade de uns ou de outros seja suficiente para justificar um diagnóstico isolado. Quando os
sintomas ansiosos e depressivos estão presentes simultaneamente com uma intensidade suficiente para justificar diagnósticos
isolados, os dois diagnósticos devem ser anotados e não se faz um diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo. É
sinônimo de depressão ansiosa (leve ou não-persistente)”.3

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.  ...

No caso em tela, realizada perícia com médica psiquiatra em 25/06/2019 (Evento 41, PERÍCIA1), ficou constatado que a autora
é portadora de transtorno misto depressivo ansioso, que, no entanto, não a incapacita de exercer suas atividades laborativas de
auxiliar de cozinha. Afirmou a expert que a periciada encontra-se lúcida, globalmente orientada, eutimica, com discurso
coerente e organizado, não havendo sintomas psicóticos ou incapacitantes atuais.

Nesse sentido, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito Santo, que assim dispõe: “O laudo médico particular
é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/03/04, pág. 59)”.

Sendo assim, concluindo a perita judicial pela inexistência de incapacidade para o trabalho habitual da autora e não havendo
elementos de provas nos autos que possam afastar tais conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do benefício aqui
pleiteado.

Nesse caso, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos indica pela correção do procedimento adotado pelo
INSS em relação à negativa do benefício ora postulado, haja vista não ter sido constatada incapacidade para o trabalho pela
perícia judicial.

Dessa forma, não comprovada a incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por
invalidez, por não preencher todos os requisitos legais exigidos.

Quanto ao pedido de complementação do laudo pericial, reputo desnecessário, tendo em vista que os quesitos respondidos
pela expert do Juízo são suficientes para o deslinde da questão.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.  ... 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:                 auxiliar de cozinha            

Data de nascimento:    18/11/1959        

Grau de escolaridade: fundamental incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  A autora está aposetanda por invalidez. Em perícia de revisão ocorrida no dia 5/7/2018, não foi constatada a persistência
da invalidez, razão pela qual se deliberou cessar o benefício (ev.1-indeferimento7).

O auxílio-doença teve DIB em 29/1/2005, sendo convertido para aposentadoria por invalidez em 21/5/2009; tem DCB
prevista para o dia 5/1/2020 (evento 10-out1, pág.1).

3.             Alegação de nulidade (pretensão de prova testemunhal).

A incapacidade laborativa é fenômeno que há de ser aferido por meio de laudos e/ou atestados médicos; sejam eles
elaborados por médicos-peritos, sejam eles elaborados por médicos-assistentes.

Como regra geral, não se pode provar tal fato exclusivamente por testemunhas.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
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4. A recorrente alegou que "... restou cerceado ao não obter respostas conclusivas e bem justificadas no corpo do laudo
pericial."

A perita do Juízo afirmou que a autora porta transtorno misto depressivo ansioso, mas que "Não foram detectados sintomas
incapacitantes atuais. Lúcida, globalmente orientada, eutimica, discurso coerente e organizado. Não apresenta sintomas
psicóticos."  (ev41, ns. 2 e 3).

Ou seja: não obstante a autora porte uma doença psiquiátrica, a mesma está controlada, de modo que a perita não detectou
qualquer sintoma incapacitante.

Ao contrário do que se alega no recurso, a resposta foi conclusiva.

5. Alegada divergência entre os laudos.

No recurso, a autora afirma que "o laudo pericial exarado converge em sentido diametralmente oposto ao parecer do
médico assistente da Recorrente, também especialista em psiquiatria e profissional conceituado!"

A autora, de fato, anexou um número razoável de laudos de médico assistente, que se encontram em evento1-laudo4. 

Ocorre que esses laudos foram emitidos entre 2005 e 2011. 

A perícia que concluiu pela cessação do benefício ocorreu no ano de 2018, ou seja, 7 anos depois do último laudo de
médico-assistente.

A perícia judicial ocorreu no dia 25/6/19.

Dada o grande intervalo de tempo entre tais documentos, não há como reconhecer divergência entre tais laudos.

Ademais, a única prova relativa ao fato probando e que é posterior à perícia administrativa que concluiu não mais existir
estado de incapacidade é o laudo da perícia judicial, cuja conclusão é contrária à pretensão.

6. Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402498v7 e do código CRC 1fe65ddc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5014617-84.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLAUDIO SILVA DE BARROS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a  "... conceder o benefício
previdenciário de auxílio-doença da parte autora com DIB em 16/04/2018 (DER do NB 622.771.752-9), devendo este ser
mantido por 6 meses a contar da sua implantação;".

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. 

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

IV - CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVAS O r. Juiz a quojulgou parcialmente procedente a
pretensão autoral, concedendo o benefício de auxíliodoença, indeferindo a aposentadoria por invalidez, por não vislumbrar
incapacidade laborativa permanente do recorrente com base no laudo pericial produzido durante o processo. Entrementes,
comprovam os laudos e atestados em anexo que orecorrente está permanentemente incapacitado para o trabalho há mais de 04
(quatro) anos, em decorrência das patologias que o acometem, impedindo-o de realizar qualquer atividade laborativa. Isso
porque, o recorrente sofre com crises de Esquizofrenia, Transtorno Obssessivo Compulsivo, Depressão e outros transtornos
neuróticos desde 2014, problemas estes que são agravados pelo sentimento de impotência ante a impossibilidade de sair em
busca de trabalho e, por outro lado, ante a inércia da recorrida em lhe fornecer os subsídios necessários ao seu sustento. Cumpre
ressaltar que, conforme narrado na inicial, o recorrente já gozou do benefício de auxíliodoença por diversas vezes: no ano de
2014, foi amparado pelo benefício, sendo reconhecido,inclusive, direito a prorrogação no pedido apresentado em 03/12/2014,
estendendo-se aoauxílio até 10/02/2015. Também, de 26/01/2016 à 11/11/2017, permaneceu no gozo do benefício. Ora
Excelência, é evidente que o recorrente não se enquadra entre aqueles que buscam a concessão de aposentadoria por mero
comodismo, mas sim porNECESSIDADE de receber o benefício para sua sobrevivência!Seu caso é extremamente sério, desde
2014 há históricos de esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno depressivo recorrente, transtornos neuróticos,
tiques, gagueira... E se bem analisar os laudos em anexo, verificará que as doenças se apresentam contínuas e incessantes!Não
se observa um período em que elas não estejam presentes, fato que agrava sua saúde física e mental, o que inclusive já o levou a
várias TENTATIVAS DE SUICÍDIO. Em que pese o respeito à decisão ora vergastada, o que se infere é uma verdadeira
contradição entre o conjunto probatório apresentado e a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez! Ademais,
insta salientar que a presente irresignação não se funda em mero inconformismo com o laudo pericial apresentado, mas sim na
gritante incoerência do referido documento. Conforme impugnação (evento 49), o laudo foi omisso quanto às doenças que
acometem o recorrente, além de desconsiderar vários dos medicamentos dos quais ele faz uso! Mesmo assim, o r. Magistrado,
data máxima vênia, deu seu veredicto com base no laudo pericial, deixando de apreciar o vasto acervo probatório juntado aos
autos.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

... A parte autora busca nesta demanda o restabelecimento do benefício auxílio-doença e sua posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que possui doenças incapacitantes para o trabalho.

Recebeu o auxílio-doença pelo período de 26/01/2016 a 23/11/2017. Posteriormente, requereu novamente a concessão do
benefício nas datas de 23/12/2017, 16/04/2018 e 16/08/2018, todos negados em razão da não constatação da incapacidade para
o trabalho ou atividade habitual (Evento 1, OUT7).

Conforme é cediço, a incapacidade laboral é um dos riscos sociais cuja proteção a Lei de Benefícios da Previdência Social se
compromete a garantir. Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez pressupõem a incapacidade laboral do
segurado, a fim de que possam ser concedidos.

...

In casu, realizada perícia com médica psiquiatra em 04/06/2019 (Evento 42, PERÍCIA1), ficou constatado que o autor é portador
de transtorno obsessivo compulsivo e transtorno depressivo recorrente, estando temporariamente incapaz de exercer sua
atividade laborativa habitual de repositor de supermercado.

Segundo a perita, o requerente apresenta tremores, estranheza na fala e no comportamento, esmaecimento afetivo, ansiedade e
empobrecimento cognitivo, necessitando de tratamento psiquiátrico regular (consultas mensais), com medicações adequadas em
doses plenas, bem como acompanhamento psicológico intensivo, a fim de que possa recuperar sua aptidão para o labor em um
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prazo aproximado de 180 dias.

Quanto ao início, asseverou a psiquiatra que não é possível afirmar a existência de incapacidade contínua a partir de uma data
específica. Entretanto, vejo pelos documentos médicos particulares apresentados que, após a cessação do auxílio-doença em
23/11/2017, o autor trouxe laudos que atestam a sua incapacidade para o trabalho em 04/2018,  05/2018 e 08/2018 (Evento 1,
LAUDO6). Nesse passo, ao que tudo indica, o requerente está impossibilitado de laborar desde o requerimento administrativo
datado de 16/04/2018.

Assim sendo, entendo que o auxílio-doença deve ser concedido desde a DER de 16/04/2018, e, nos termos do art. 60, § 8º da Lei
8.213/91, mantido pelo prazo de 6 meses a contar da sua implantação. Advirto que a prorrogação ou concessão de um novo
benefício deverá ser munida com comprovação de acompanhamento psiquiátrico mensal, bem como apresentação da via da
receita que pertence ao paciente referente aos meses de benefício implantando.

Quanto à aposentadoria por invalidez, destaco que não estão preenchidos os requisitos para a sua concessão, uma vez que a
incapacidade constatada é temporária, passível de recuperação.

Por fim, esclareço que não vejo a necessidade de complementação do laudo pericial, tendo em vista que os quesitos respondidos
são satisfatórios para o deslinde da questão.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando o Réu a:

a) conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença da parte autora com DIB em 16/04/2018 (DER do NB 622.771.752-9),
devendo este ser mantido por 6 meses a contar da sua implantação; ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:                             repositor em supermercado 

Data de nascimento:     3/4/1980

Grau de escolaridade:  ensino médio completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.   A sentença concedeu auxílio-doença. 

O autor recorrente defende que há incapacidade definitiva. Afirmou que houvera omissão do laudo "quanto às doenças que
acometem o recorrente, além de desconsiderar vários dos medicamentos dos quais ele faz uso".

Dos vários laudos de médico assistente que juntou (ev.1-laudo6), nenhum deles afirma que há incapacidade definitiva; ao
revés, vários afirmam que é temporária, ao indicar, p.ex., que necessita de 90 dias para afastamento (ev.1-laudo6, p.3); ou
ao referir que há "não tem condições de trabalho no momento" (ev.1-laudo6, p.6).

Ou seja: o autor não produziu prova de que a incapacidade de que padece seria definitiva. 

Na mesma linha, o laudo pericial foi enfático ao asseverar que a incapacidade é temporária.

Desse modo, quanto à duração da incapacidade, não há divergência - mas sim convergência - entre a prova pericial e os
laudos de médico assistente.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402502v5 e do código CRC ef9e55c7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5007531-28.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE PAULO DA CUNHA LAMBORGHINI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-
DOENÇA. Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte autora aduziu o que
segue:

Ao longo da instrução probatória, foi realizada a perícia médica judicial não especializada, laudo de evento 17 do feito. A
avaliação médica elaborada pela Dr. Volmar Santos Campana Junior veio a contrapor as alegações constantes na inicial, bem
como, todos os laudos médicos e laudo pericial judicial anterior elaborado pela Dra Thais Pereira Martins, médica especialista,
ao qual atesta que o Demandante é incapaz para o trabalho de Carpinteira/Marceneiro. Tal situação pode ser observada na
parte de “justificativa/conclusão” do Laudo, em que é afirmada a incapacidade permanente do Autor, bem como a inaptidão
para realizar esforços físicos intensos ou expor-se a risco de cortes/sangramentos. Além disso, é aduzido expressamente a
respeito da incapacidade ser MULTIPROFISSIONAL e PERMANENTE. Cabe observar, a título exemplificativo, o trecho do
Laudo supracitado. Outrossim, consta anexo ao processo diversos atestados médicos (Evento 1 e 28) que comprovam o estado
grave e incapacitante do Sr. JOSE PAULO DA CUNHA LAMBORGHINI, como o emitido pelo Dra. Thais Pereira Martins, em
23/08/2018, nos autos do processo nº 5004055-16.2018.4.02.5001, onde foi concedido ao autor o benefício por incapacidade,
cessado em 18/04/2019, o qual pretende nesta ação o seu restabelecimento, indicando a existência de insuficiência mitral que
limita o exercício laboral do Autor, além de afirmar sobre o uso crônico de alcool, portanto, não tem condições de realizar
atividades laborativas PARA SEMPRE. Sendo assim, está PLENAMENTE CONFIGURADA a incapacidade que permite a
concessão da aposentadoria por invalidez, visto que a incapacidade, conforme citada acima, é PERMANENTE e que as
patologias que acometem o Sr. JOSE PAULO DA CUNHA LAMBORGHINI, são graves e extremamente restritivas, causando a
ele incontáveis limitações. Ocorre que a Exmo. Magistrado a quo julgou improcedente o feito por entender que a não há
incapacidade apresentada pelo Autor, afirmando que o mesmo está apto para exercer função diversa da habitual, com base em
laudo médico produzido por clinico geral. Sucede que A ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS E CONSEQUÊNCIAS DAS
PATOLOGIAS DO AUTOR, demonstram, nos exames e laudos médicos e próprio Laudo Pericial acostado pelo autor, elaborado
pelo Dra. Thais Pereira Martins, em 23/08/2018, nos autos do processo nº 5004055-16.2018.4.02.5001, onde foi concedido ao
autor o benefício por incapacidade, cessado em 18/04/2019, o qual pretende nesta ação o seu restabelecimento, a
IMPOSSIBILIDADE DE EXPOR-SE A RISCO, eis que, em decorrência de suas patologias, o Sr. JOSE PAULO DA CUNHA
LAMBORGHINI é etilista crônico, com sinais incipientes de demência alcoólica, debilidade física e cognitiva. Ora, Excelência, é
inconcebível recomendar a alguém que apresenta tal quadro clínico, com diagnósticos e restrições tão severas, a aptidão ao
retorno as suas atividades laborais. Considerando que a chance de lesão se faz presente em praticamente todas as profissões,
além do fato do Sr. JOSE PAULO DA CUNHA LAMBORGHINI contar com BAIXA INSTRUÇÃO, não tendo sequer completado o
ensino médio, situação que diminui significativamente as opções de funções que o Autor possa exercer, resta claro que tal decisão
não se adequa ao caso tem tela.      ...

Em razão do exposto, estando incapacitado para a função de Carpinteiro e demais atividades semelhantes, dificilmente o
Demandante conseguirá desenvolver outro ofício. Ademais, vislumbra-se que o ora Recorrente, afastado há anos de
sua atividade, atuou unicamente nesta área, motivo pelo qual sua reinserção no mercado de trabalho dificilmente ocorreria,
sobretudo considerando a sua restrição de atividades, bem como a inexperiência em outras áreas e baixa escolaridade.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

data de nascimento 10/9/1959
profissão / atividade habitual carpinteiro
escolaridade "sem estudo formal" (cf. laudo)
laudos de médico assistente apresentados
com a inicial

ev.1-laudo4; ev.1-laudo5; ev.1-laudo6.

2.  O autor recebeu auxílio-doença de 28/02/2018 até 18/04/2019.

Aparentemente, a concessão se deu por força de acordo homologado nos autos da ação n. 5007531-28.2019.4.02.5001.
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Naqueles autos, embora a perícia tenha reconhecido incapacidade definitiva (cf. laudo por cópia em ev.1-perícia10), o atuor
entabulou acordo aceitando a estipulação de DCB em 120 dias (cf. item 8.2 da petição de acordo nos autos n.: 5007531-
28.2019.4.02.5001; evento 21 dos referidos autos).

Diversamente, a perícia realizada nesta nova ação não detectou incapacidade (ev.17).

Os laudos de médico assistente apresentados com a inicial foram emitidos em 21/2/18, 23/2/18 e 7/3/18.

Ou seja: trata-se de laudos emitidos mais de 1 ano antes da DCB (18/4/19). 

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que o estado de
incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

A única prova relativa ao fato probando e que é posterior à perícia administrativa que concluiu não mais existir estado de
incapacidade é o laudo da perícia judicial, cuja conclusão é contrária à pretensão.      

Com efeito, o etilismo crônico que motivou a conclusão pela incapacidade definitiva no laudo apresentado na ação anterior
(n.5007531-28.2019.4.02.5001) está controlado, como afirmou expliciatmente o perito no laudo (ev.17):

Alcoolismo gravíssimo (agora em estado terminal) – Não consntatada – O periciado relata que há cerca de seis meses parou em
definitivo com uso de álcool e fez tratamento com medicação específica psiquiátrica por quatro meses para combater o vício
(Menelat, Antietanol e Clordiazepóxido). Relata que há dois meses não faz mais uso das medicações, não tendo recaído ao vício
alcoólico. Não foram encontrados vestígios de Delirium Tremens ou qualquer outro sintoma psiquiátrico que confirmasse
hipótese de demência alcoólica.

O perito, de forma justificada, constatou que a incapacidade que ocorrera cessou. 

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402510v6 e do código CRC f3acda05.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002645-80.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE CLAUDIO ALMEIDA CASTRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

2.1 – DA ANULAÇÃO DA PROVA PERICIAL Julgadores, embora o perito seja dotado de muito conhecimento, lhe faltou a
expertise em oftalmologia, por entender em suas conclusões, que o recorrente estaria capaz ao trabalho:...    O laudo não presta
ao fim de esclarecer a controvérsia dos autos.   Excelências, o art. 473, do NCPC, regulamentou a forma e o conteúdo do laudo
pericial: ...  Note que a exigência do inciso III, nas palavras de Daniel Assumpção, trata-se da exigência de indicação do método
utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominante aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se
originou....   Assim, o perito deve fazer perícia levando em consideração o método que a maioria dos especialistas da área
fariam, sendo irrelevante seu entendimento pessoal e respeito do método mais adequado. No caso em tela, o i. perito refutou a
existência de incapacidade. Assim, questiona-se, qual o método utilizado pelo i. perito para entender que o Requerente estaria
CAPAZ? Como chegou a tal conclusão? No que se refere ao inciso IV., extrai-se que cabe ao perito responder de forma
conclusiva os quesitos formulados pelas partes, juiz e pelo Ministério Público. Destarte, ele não pode ser intuitivo, muito menos
diagnosticar baseado em “achismos”. Por essas razões que é importante reforçar que o profissional habilitado tem que ser
especialista, ter o conhecimento técnico do caso para evitar distorções, controvérsias, utilização de métodos imprestáveis e,
portanto, CERCEAMENTO DE DEFESA.

...

Frise-se que naquele Incidente de Uniformização a Turma Nacional entendeu pelo parcial provimento e determinou o retorno dos
autos à Turma Recursal de origem, para que proceda à análise dos aspectos ligados à impossibilidade de sua reinserção no
mercado de trabalho, ante suas condições pessoais, sociais e econômicas. Com efeito, insta salientar que o recorrente já possui
idade acentuada, contando com 61 anos e estudou até a 6ª série do ensino fundamental, fato que demonstra sua irrisória
qualificação profissional e intelectual. Estão presentes a incapacidade física e a incapacidade no aspecto social! Na conjuntura
atual, é inviável a reclassificação para o mercado de trabalho. Nenhuma empresa contrata uma pessoa com perda de visão e
comprovadamente incapacitado para o trabalho. Assim, o conjunto de patologias, aliadas às condições pessoais e sociais levam
o autor à aposentadoria por invalidez! ...

Insta salientar que para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, não é preciso que o recorrente esteja “entrevado” numa
cama ou vivendo em estado vegetativo! A legislação previdenciária jamais exigiu tal absurdo. Para desempenhar as atividades
do ofício que tem conhecimento, ou seja, PEDREIRO, o autor precisa estar em plenas condições físicas para que consiga ter
eficiência no trabalho. Sabe-se que as atividades desempenhadas pelo recorrente exigem demasiados ESFORÇOS FÍSICOS. E se
o autor insistir em tentar trabalhar, acabará por piorar os sintomas até o ponto de não conseguir praticar os atos cotidianos mais
simples. Na espécie, a idade, as limitações físicas, a experiência laboral do segurado circunscrita ao desempenho de atividades
que demandam esforço físico tornam ilusório que a mera reabilitação profissional do segurado o habilite a obter vaga no restrito
mercado de trabalho, não sendo o caso de concessão de auxílio-doença, mas sim de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 28/01/1958 (61 anos) 

Profissão: Pedreiro 

Escolaridade: 7° série

2. Cerceamento de defesa.

A inicial afirma que "atualmente o requerente é cego do esquerdo e com baixa visão no olho direito."

O perito afirmou que "Laudos mostram cegueira em um olho e visão normal em outro." (n. 8); indagado da doença,
o perito, especialista em medicina do trabalho, afirmou que o autor é cego de um dos olhos (n.2).
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O autor afirma que o perito não indicou com base em que método concluiu haver aptidão laboral. Alegou infringência
ao art. 473, III, do CPC.

A conclusão do perito foi amparada em laudos carreados nos autos. 

Não há qualquer necessidade de indicar método. Sequer havia necessidade de realizar perícia, visto que a existência da
doença referida - visão monocular - é admitida pelo próprio INSS, cf. laudo sabi do dia 11/6/19.

A cognição a ser exercida refere unicamente à possibilidade de desempenhar a sua função (pedreiro) portando visão
monocular, que impede o desempenho de atividades que requeiram visão de profundidade.

Não houve nulidade.

3. Perito especialista.

No recurso o autor alegou que, "...  de acordo com os precedentes da TNU, as perícias podem ser feitas por quaisquer
especialistas da lista de cadastro do sistema AJG, com exceção da psiquiatria e oftalmologia."

O precedente referido pela autora, na pág. 8 do recurso, é o PEDILEF n. 00025777020124036317 (DJE 24/01/2018). O
recurso transcreveu não toda a ementa, mas uma pequena parte dela, que foi especificamente o seguinte trecho:

[...]5. Os peritos credenciados neste Juizado têm condições técnicas de avaliar os autores nas diversas áreas médicas, já que são
expert quanto às condições ou não de os segurados estarem aptos ao trabalho habitual, situação que não se confunde com o
conhecimento necessário para conduzir o tratamento destinado à cura ou melhoria do estado clínico do paciente. As únicas
exceções a essa regra são as especialidades de psiquiatria e oftalmologia, as quais necessitam de conhecimentos específicos e
eventualmente de aparelhagem adequada para verificação do grau de aptidão para as atividades laborais dos segurados do
INSS.[...]

Vi a ementa do PEDILEF n. 00025777020124036317.

Tal trecho consta dela. 

Ocorre que o mesmo é uma razão de decidir do acórdão de uma turma recursal de SP. Acórdão este que foi questionado,
por meio do PEDILEF interposto pela parte autora.

Ou seja: a TNU não referiu que, em se tratando de psiquiatria e oftalmologia, seria necessário nomer especialista. Quem
disse isso foi uma das turmas recursais de SP.

Adverte-se o patrono do autor sobre a possibilidade de fixar-se multa por litigância de má-fé, caso reitere, nos autos,
imputando à TNU algo que, conquanto tenha sido transcrito num acórdão daquela turma, em verdade era a razão de decidir
do acórdão oriundo de uma das turmas recursais de São Paulo; acórdão esse que foi atacado pelo PEDILEF que estava em
julgamento na TNU.

3. Mérito.

Conforme laudos oftalmológicos trazidos pelo autor, a sua visão no olho direito é NORMAL; e o autor é cego do olho
esquerdo (ev.1-laudo5).

É fato notório que quem porta visão monocular não tem visão de profundidade, de modo que está incapaz para funções que
exijam a percepção de profundidade.

Nessa linha, esta 1ª TR-ES fixou, por maioria de votos, o entendimento no sentido de que a visão monocular não gera
incapacidade para a função de trabalhador rural. Trata-se do Recurso nº 000434-56.2012.4.02.5050/01, julgado na sessão
de 23/04/14. A mesma questão foi novamente julgada por esta 1ª TR-ES em 29/03/16 no Recurso nº 0000497-
12.2011.4.02.5052/01; e também em 18/5/2017 no Recurso nº 116834-04.2015.4.02.5001/01; em ambos os casos, a turma
chegou à conclusão de que tal moléstia não gera incapacidade para a função de agricultor. Diversamente, há necessidade da
percepção visual de profundidade para ser vigilante, porque é ínsito a tal profissão o porte de arma. Do mesmo modo,
precisa-se de visão de profundidade para laborar como motorista profissional.

No caso concreto, como já referi, o autor é pedreiro.

O perito afirmou que a visão monocular não gera incapacidade para essa função (evento 12). 

Nenhum dos laudos que o autor apresentou afirmam que ele estaria incapaz para a sua função. Um deles afirma o que é
óbvio: o autor está impossibilitado de trabalhar "em atividades que necessitem de visão binocular" (ev.1-laudo5, pág.3).
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Logo, não há disparidade entre o laudo pericial e os laudos de médico assistente.

Quanto ao mais, o TRF da 4ª Região tem precedente no sentido de que a visão monocular não impede o desempenho da
função de pedreiro: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VISÃO MONOCULAR. PEDREIRO. A visão monocular não implica,
necessariamente, incapacidade laboral, pois há profissões que não exigem visão binocular. É o caso da atividade
de pedreiro. Demonstrado que o autor não se encontra incapacitado para o exercício de atividade profissional que lhe garanta a
subsistência, não faz jus ao auxílio-doença. (TRF4, EINF 0007262-42.2011.404.9999, Terceira Seção, Relatora Vivian Josete
Pantaleão Caminha, D.E. 22/01/2013.

No mesmo sentido decidiram a 4ª TR-RS (5000186-14.2019.4.04.7116, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS,
Relatora MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 06/11/2019) e a 2ª TR-SC (5004707-26.2019.4.04.7205,
SEGUNDA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ADRIANO ENIVALDO DE OLIVEIRA, julgado em 25/09/2019).      

4. Condições pessoais.

O recurso afirmou que o Juiz deve analisar as condições pessoais. 

Ocorre que não se detectou incapacidade, mas aptidão laboral. Nessa linha, a súmula 77 da TNU dispõe que “O julgador
não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.”

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402534v6 e do código CRC 4519ac13.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5002099-47.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROMARIO JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

O Recorrente padece de graves problemas no joelho devido a OSTEOFITOS MARGINAIS POSTERIORES DAS PATELAS NOS
CÂNDILOS FEMIRAIS E TIBIAIS (M.25.7). Também padecendo de grave HIPERTENSÃO. Em Decorrência das enfermidades
supracitadas o Autor apresente um quadro recorrente de intensas does que lhe resulta em dificuldade de deambulação, o que
acaba prejudicando o exercício de sua atividade habitual. Além disso, o Autor faz uso de fortes medicações, porém, não vem
apresentando melhoras significativas, pelo contrário, a patologia do Autor vem evoluindo gradativamente, devido a seu caráter
degenerativo. Insta salientar ainda que o requisito da incapacidade deve ser analisado também sob os aspectos sociopessoais.
Nesse sentido, antes de ficar incapacitado, o Autor garantia o seu sustento exercendo a atividade. Ocorre que devido às
limitações funcionais e a baixa escolaridade, o Demandante não possui as mínimas condições de voltar a trabalhar, o que
compromete não só o seu sustento, como também os de seus familiares. Lamentavelmente, a sentença proferida pelo douto Juízo
de primeira instância, se fundamentou exclusivamente em uma perícia notoriamente superficial, razão pela qual merece ser
revista, por repetir o vício do laudo, já que a argumentação nela exposta não expressa à identidade fática do caso em comento.
Nesse sentido, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados
nos autos. Diante disso, ou seja, da contrariedade dos laudos periciais, caberia ao nobre magistrado valer-se de outros
elementos para solucionar a causa, tais como a documentação médica apresentada ou, ainda, interpretar de forma razoável o
referido laudo, concluindo que o ora Recorrente não reúne condições de exercer sua atividade profissional em virtude de seu
atual estado de saúde. O que se clama a esta Egrégia Turma é, considerando a existência do princípio do livre convencimento
motivado, que não se vincule ao exame pericial como único e suficiente meio de prova, razão pela qual é possível, com manso
respaldo jurisprudencial, descartá-lo como prova e, por conseguinte, acolher os demais elementos, suficientes a deslindar a
controvérsia. Considerar que o Recorrente está apto para o trabalho, mesmo nas condições de saúde apresentadas, é submetê-lo
a esforço maior do que o mesmo possa suportar, haja vista que suas limitações, decorrentes das enfermidades que lhe acometem,
impedem-no de exercer com excelência sua atividade habitual e prejudica seu tratamento realizado para a recuperação das
condições de trabalho. Levando-se em conta que a incapacidade é a impossibilidade de desempenho de atividades específicas ao
seu cargo e função, não pairam dúvidas de que a incapacidade laborativa deve ser analisada quanto ao grau, à duração e à
profissão ou função desempenhada, de modo que devem ser sempre considerados a possibilidade de agravamento da doença ou
impossibilidade de recuperação em virtude do exercício de atividades que prejudiquem o tratamento.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...   O laudo pericial produzido por médica especialista em medicina do trabalho apresentado no evento 17 aponta no sentido de
que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial esclarece que a parte autora possui artrose em joelhos e
fratura  consolidada em região de punho esquerdo. Aduziu que o autor encontra-se atualmente em boas condições gerais de
saúde, e boas condições mentais para o exercício de sua atividade laborativa habitual (mecânico). Não apresenta no momento,
sintomas significativos, e/ou incapacitantes para o trabalho.

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais documentos juntados, são
relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a
realização de quaisquer outras diligências probatórias.

Com efeito, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo probatório coligido aos autos, não se vislumbra
qualquer elemento capaz de infirmar o atestado pelo médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias
geram a incapacidade do requerente para o trabalho.

Mesmo diante da divergência entre os atestados médicos apresentados pela parte autora e a prova pericial, não há no presente
caso qualquer vício capaz de invalidar o laudo pericial.

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente por uma das partes equiparam-se a mero
parecer de assistente técnico, ao passo que o laudo pericial se caracteriza como elemento de prova produzido sob o crivo do
contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo: “O laudo médico particular é
prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.
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Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa da parte autora, sua pretensão não encontra amparo na
legislação pátria, sendo a improcedência do pleito autoral medida que se impõe.

I.II - Da qualidade de segurado

Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de segurado e à carência.

II. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.  ...  

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 12/11/1962
Profissão/atividade habitual: mecânico de máquinas; "Informou anteriormente ter trabalhado como

encarregado/manutenção de máquinas SESC Santa Cruz" (ev.17, n.4,f).
Grau de escolaridade: 1º grau incompleto (ev.17)
Doença e/ou lesão: "Artrose em joelhos (artrose fêmuro-patelar bilateral), fratura consolidada em região

de punho esquerdo; CID 10"
Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial: ev.1-laudo7

2.  Há apenas 2 laudos de médico-assistente, em evento1-laudo7. Os demais documentos que há nos autos são laudos de
tomografias, raio x, guias de refência e requisições de exame.

O médico que elabora o laudo de um exame de imagem apresenta a sua conclusão sobre o exame. Esta conclusão deverá
ser submetida ao médico do paciente. Na consulta médica, haverá a anamnese, o exame físico, a análise do exame
complementar e a conclusão (o diagnóstico). Disso decorre que a interpretação do conteúdo de um exame complementar é
um ato a ser praticado pelo médico, cujo resultado estará correlacionado à anamnese e ao exame físico por ele realizado na
consulta. Em suma, não me cabe analisar o conteúdo de exames complementares ou dos laudos dos médicos que os
realizaram, mas sim o conteúdo de atestados e/ou laudos médicos lavrados pelo médico-assistente.

3. No que refere aos dois laudos acima indicados, um deles faz referência à patologia ortopédica nos joelhos (de 2016); e o
outro refere que o autor é hipertenso, em uso de medicação, com risco cardiovascular baixo e está "liberado para cirurgia
proposta" (ev.1-laudo7).

Ou seja: tais documentos nada referem sobre incapacidade.

No recurso, o autor requereu que "... considerando a existência do princípio do livre convencimento motivado, que não se
vincule ao exame pericial como único e suficiente meio de prova, razão pela qual é possível, com manso respaldo
jurisprudencial, descartá-lo como prova e, por conseguinte, acolher os demais elementos, suficientes a deslindar a
controvérsia."

A questão é que, no caso concreto, não há como se vincular aos laudos de médico-assistente apresentados para excluir a
conclusão da perita do Juízo, uma vez que tais laudos de médico assistente nada referem sobre o ponto de prova, qual seja,
a existência de capacidade ou incapacidade para a função habitual. Para além disso,  os referidos laudos de médico
assistente são lacônicos.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402542v4 e do código CRC cb0c5f5c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5001918-46.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DAIANA DE JESUS ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A Parte Autora, ora Recorrente, postulou neste Juizado, requerendo a condenação do INSS para conceder-lhe o restabelecimento
de Auxílio, bem como o pagamento dos retroativos de 28/06/2018. O pleito autoral foi julgado improcedente, sendo indeferido o
pedido de restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença e pagamento dos devidos valores retroativos. Ocorre que, diante das
circunstâncias do caso em tela, tal decisão não pode permanecer. A Recorrente é portadora de Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (SIDA) e apresenta quadro de retinite por citomegalovírus em olho esquerdo, que evoluiu com oclusão de veia central
da retina superior, conforme comprova documentação já devidamente colacionada aos autos. Assim, equivocadamente agiu a
Autarquia quando negou nova concessão do benefício, posto que a Autora de forma alguma se recuperou de sua condição de
incapacidade para o trabalho. Sendo assim, possui perda da noção de espaço, embaraçando o exercício de suas habilidades nas
diversas tarefas de seu dia-a-dia. Ademais, após a realização de sua cirurgia, com internação por 4 meses, a autora apresentou
diversas dores no corpo, impossibilitando que ficasse em pé por muito tempo ou realizasse qualquer outra atividade de esforço.
Imperioso frisar ainda que, antes de quedar-se incapacitada, a Autora exercia o ofício de Auxiliar de serviços gerais, profissão
essa que inequivocamente encontra-se agora impossibilitada de ser exercida pela mesma, posto que suas moléstias lhe impõem
restrições, segundo a médica Dra. Maria Luiza de Azevedo (CRM: 12481/ES), na especialidade de oftalmologia:  ...           Ainda
assim, após a realização da perícia médica judicial, o nobre médico, Dr. Fabrício Pereira e Sales, entendeu não possuir a Autora
absolutamente nenhuma dificuldade ou incapacidade para o exercício de atividades laborais, mesmo contra todo o histórico e
documentação médica da Autora. Por conseguinte, em sua sentença, o douto magistrado, com base na mencionada perícia,
negou a concessão do benefício do Auxílio-Doença. Portanto, não se demonstra nem um pouco razoável simplesmente alegar que
os laudos particulares que acompanharam a exordial não foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a
realização da perícia judicial, como o fez o nobre magistrado. Dessa forma, a documentação médica apresentada
pela Recorrente, assinada pelos profissionais que acompanham todo o desenrolar de seu quadro clínico deixa claro a sua
incapacidade laborativa. Resta claro, portanto, que diante da incapacidade para o trabalho de que é portador, em consonância
com o art.42 da Lei 8.213/91, faz jus o Autor ao recebimento do benefício de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez.   
 ...   

2.2.1- Omissão e contradição do laudo médico pericial. Possibilidade de utilização de outros meios para a verificação da
natureza da incapacidade. Cumpre anotar que o laudo da perícia médica judicial apresenta-se como documento problemático
para dirimir as dúvidas do Juízo, sobretudo em relação à natureza da incapacidade que atinge a Recorrente. E, não obstante o
seu quadro clínico, os exames apresentados, caso fossem analisados corretamente pelo perito judicial quanto à doença portada
pela Recorrente, doença esta atestada por outros médicos e exames realizados, certamente o levariam à mesma conclusão a qual
outro médico especializado chegou. Tanto o é que, mesmo tendo reconhecido a moléstia que acomete a parte Autora,
espantosamente não vislumbra a incapacidade para o trabalho. Ora, como o perito foi capaz de atestar que a Recorrente não
possui incapacidade para a vida independente, bem como para as atividades laborais, apenas através da entrevista e exame
físico simples? A atividade laboral da Recorrente exige muito de suas limitações, capacidade que evidentemente resta
prejudicada.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 17/05/1982 

Escolaridade: 5ª série do ensino fundamental

Profissão:  Dona de Casa (ev.12, 4, a); "Auxiliar de serviços gerais por 2 anos e 03 meses" (ev.12, 4, f).

2. O laudo pericial apresenta fundamentação percuciente.

O perito esclareceu que a autora "tem diagnostico de SIDA desde 27/04/2017, descobriu a partir de uma infecção por
citomegalovírus em olho esquerdo." (ev. 12, considerações iniciais). Em decorrência dessa infecção, hoje a autora apresenta
cegueira no olho esquerdo, mas a visão direita é normal. O perito esclareceu que a autora estava "estável, assintomática e
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muito bem disposta, não apresenta sinais, sintomas ou queixas de doenças oportunistas." (ev.12, 5, b).

O recurso afirma que a moléstia impõe restrições à autora. Ocorre que o parecer de sua oftalmologista - transcrito na pág. 3
do recurso - afirma apenas que "do ponto de vista oftalmológico, há limitação para esforços físicos extenuantes apenas." 

A atividade de auxiliar de serviços gerais requer uma demanda física. Mas, como é evidente, não se trata de esforço
extenuante.

3.  Não há razão para anular a sentença. Ao contrário do que se afirma no recurso, o laudo esgotou de forma suficiente a
matéria afeta ao ponto de prova.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402544v4 e do código CRC ac5eac31.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0030536-57.2016.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NAGIB LUIZ DO PRADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

Na inicial o autor pediu a concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A sentença julgou improcedente o pedido "em relação ao pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde
a cessação em 07/04/2015"; e entendeu ter havido perda superveniente do interesse de agir no que refere ao período
posterior à DII fixada pela perita (14/6/17), visto que antes dessa DII - desde 21/3/17 - o autor está recebendo aposentadoria
por idade.

O autor interpôs RECURSO INOMINADO. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Embora louváveis as sentenças prolatadas por esta h. juízo, esta não teve a mesma sorte, posto que foi contraditória nos
seguintes aspectos. Diante da ausência de amparo da Autarquia Estadual no tocante a concessão do auxílio-doença ao Autor,
este não teve outra escolha senão a aposentadoria por idade por não ter nenhum outro meio de prover a sua própria subsidência.
O simples fato de o Autor naquela oportunidade ter requerido a aposentadoria por idade, não retira por si só, o seu direito já
reconhecido a aposentadoria por invalidez, visto que reconhecido pelo Laudo Pericial tratar-se de incapacidade laborativa
permanente. Não há qualquer óbice em transmudação de uma aposentadoria, seja ela por idade ou mesmo outra, por invalidez.
Não houve, portanto, perda superveniente do objeto visto que o Autor não optou simplesmente pela aposentadoria por idade, mas
obrigou-se a aceitá-la, até que o provimento jurisdicional fosse proferido, já considerando a transformação da aposentadoria por
idade em invalidez diante do Laudo Pericial emitido pelo expertise. Não é justo que o Autor tivesse aguardar a mingua de seus
direito de também se aposentar por idade, mesmo sem ter nenhuma outra forma de manterse, a única alternativa do Autor foi
auferir o seu beneficio até que fosse proferida sentença concedendo o sue beneficio de pensão por invalidez diante do Laudo
Pericial reconhecendo a sua incapacidade permanente. No presente caso uma clara transformação de beneficio, não se trata de
renuncia ao pedido feito, mas retratação diante da aposentadoria por invalidez. O fato de o Autor já está aposentado por idade
na data da declaração da incapacidade em nada desnatura a possibilidade de requerer a transformação de sua aposentadoria,
que só se deu em virtude da mingua de seu próprio direito a dignidade visto que não possuía nenhuma forma de sobreviver.
Ademais, o Laudo é claro ao dispor acerca da incapacidade laborativa permanente do Autor, ou seja, desabilitado para o
exercício de qualquer função/profissão. Diante disso, serva apresente para requer seja reformada a sentença diante da ausência
de perda do objeto bem como da possibilidade latente de transformação da aposentadoria por idade por invalidez diante do
Laudo técnico do perito.    

3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA Os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores
de doenças, lesões ou invalidez, encontram-se previstos na Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, nos arts. 42, 43 e 59,
respectivamente, dependendo da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva caracterização de um ou de outro.
Diz o art. 42, in verbis:    ... 

Conforme se percebe da analise dos fatos e dos requisitos legais, o autor preenche todos os requisitos que autorizam a concessão
do benefício de aposentadoria por invalidez, porquanto não possui mais condições de exercer seu labor, e, saliente-se, nenhuma
outra atividade laborativa, uma vez que sua incapacidade é omniprofissional, possuindo assim direito ao benefício de
aposentadoria por invalidez. Diante do apresentado, resta incontroverso o direito do autor de ter convertido o seu benefício de
auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o que se requer desde já, tendo em vista que por todo o período em que recebeu
auxílio doença não recuperou sua capacidade laboral que possibilitasse seu retorno ao trabalho.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...            I.I - Da incapacidade laboral

O laudo pericial produzido por médica especilista em medicina do trabalho, apresentado no evento 32, aponta no sentido de
que há incapacidade laborativa permanente e parcial. A perita disse que a data provável da limitação identificada é de
14/06/2017. 

O autor recebeu benefício de auxílio-doença no período de 19/01/2015 a 07/04/2015 (evento 8). 

Analisando detidamente os elementos que instruem o feito, não vislumbro a comprovação de que a aludida incapacidade já
existia em momento anterior àquele estimado pela expert do juízo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 317



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 40/259

0030536-57.2016.4.02.5006 500000402618 .V6 JES10672© JES7027

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado possuir alguma doença não redunda
inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado
somente terá direito ao benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que impeça o
exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial foram capazes de infirmar as
conclusões apresentadas durante a realização da perícia judicial.

Vale dizer, por oportuno, que os atestados médicos apresentados se equiparam a mero parecer de assistente técnico, de forma que
eventual divergência de opiniões entre estes e o laudo do perito do juízo deve ser resolvida em favor do último. Nesse sentido,
leia-se o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

É evidente que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova que vier a ser produzida nos autos. O juiz pode valorar cada
prova de acordo com seu convencimento pessoal, podendo, inclusive, desconsiderar o laudo médico pericial.

No entanto, na data do início da incapacidade fixada pela perita, o autor  já se encontrava aposentado por idade (DER
21/03/2017), evento 47.

Com efeito, a percepção de tal benefício é incompatível com o benefício por incapacidade pleiteado nestes autos. Assim, a
resolução do conflito administrativamente acarreta a perda superveniente do interesse de agir da parte autora e, por conseguinte,
o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito. 

I.II - Da qualidade de segurado

Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de segurado e à carência.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 em relação ao pedido de restabelecimento do benefício de
auxílio-doença desde a cessação em 07/04/2015; e

JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação à concessão do
benefício desde a data do início da incapacidade fixada pela perita.   ...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:        motorista                     

Data de nascimento:                                  

Grau de escolaridade:

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2. A sentença julgou improcedente o pedido "em relação ao pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença
desde a cessação em 07/04/2015"; e entendeu ter havido perda superveniente do interesse de agir no que refere ao período
posterior à DII fixada pela perita (14/6/17), visto que antes dessa DII - desde 21/3/17 - o autor está recebendo aposentadoria
por idade.

No recurso, o autor não argumenta as razões pelas quais faria jus ao pagamento de benefício por incapacidade desde 7/4/15,
que foi o pedido julgado improcedente na sentença.

Com efeito, seria necessário indicar com base em que elementos de prova se teria uma evidência de que a perita equivocou-
se em fixar a DII em 14/6/17 (evento 32, 'i'), e não em data anterior.

Tal argumentação não consta do recurso. Logo, não haverá cognição sobre a DII fixada pela perita (14/6/17).

Na referida data, a perita julgou o autor incapaz, em definitivo, para a função de motorista. Ocorre que a incapacidade
definitiva reconhecida é multiprofissional, e não omniprofissional, visto que a perita reconheceu a possibilidade de
reabilitação, como se afere do quesito 'l', verbis:
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l) Caso se conclua pela existência de limitação permanente e parcial, é possível afirmar se o(a) periciando(a) está apto(a) para o
exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual a atividade indicada?; 

Sim, atividades de cunho adm., vigia, porteiro

Nessa linha, equivoca-se o recorrente quando argumentou o seguinte: "...porquanto não possui mais condições de exercer
seu labor, e, saliente-se, nenhuma outra atividade laborativa, uma vez que sua incapacidade é omniprofissional" (ev.75,
página.4).

Pelo exposto, não seria viável conceder aposentadoria por invalidez ao autor com DIB na DII fixada pela perita. O
benefício que seria concedido seria o auxílio-doença, com o correlato encaminhamento do autor ao INSS para fins de
elegibilidade de reabilitação.

À luz de tal contexto, ainda que fosse possível - ad argumentandum - converter o benefício que está sendo recebido
(aposentadoria por idade) em aposentadoria por invalidez, essa solução não poderia ser adotada no caso, visto que esse
último benefício não seria devido ao autor, mas sim o auxílio-doença.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402618v6 e do código CRC 85353cb2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:58
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RECURSO CÍVEL Nº 0025117-75.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LENI FRANCA LUCHI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a "... implantar, em favor da
autora, o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, com Data do Início do Benefício fixada em 11/06/2018, Data de Cessação do
Benefício em 120 dias contados da efetiva implantação do benefício e Data de Início de Pagamento na prolação desta
sentença;".

No recurso, a parte autora pretende obter a retroação da DIB. Para tanto, aduziu o que segue:

A Autora, ora recorrente, ajuizou ação de concessão de auxilio de auxílio-doença e a conversão deste em aposentadoria por
invalidez, tendo em vista que seu estado de saúde não lhe permite o exercício de sua atividade laboral, fato este atestado pelo
próprio médico perito, conforme laudo de evento 16 (OUT15).

CONCLUSÃO. De acordo com o exame clínico pericial, e analisando individualmente os fatos sequenciais, a parte Autora possui
a patologia descrita, e há alterações no exame físico. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte
Autora, a conclusão é pelo afastamento da sua atividade laborativa temporariamente. 

Outrossim, destaca-se que a Recorrente é pessoa idosa e de baixíssima instrução, encontrandose impossibilitada para o trabalho
habitual, conforme atestado pelo médico perito, todavia, em sentença, o magistrado a quo equivocadamente fixou DIB em
11/06/2018, ignorando o parecer do médico perito que atestou a incapacidade desde a data do requerimento administrativo. Isto
posto, a Recorrente busca a reforma da r. sentença, sendo esta a única maneira  de promover a mais lídima justiça.    ...

Conforme disposto na r. sentença, a Recorrente teve seu pedido parcialmente acolhido, contudo o nobre julgador fixou
erroneamente a DIB em 11/06/2018, sob a infundada justificativa que não há nos autos comprovação da incapacidade da
Recorrente ao tempo do requerimento administrativo. Vejamos: ... 

Ocorre, que claramente perceber-se que o douto perito cometeu erro de digitação, haja visto que o laudo apresentado conclui
que a incapacidade da Recorrente é posterior a 23/05/2017, sendo esta a data correta, nos termos do laudo apontado no evento
01 (OUT4). Vejamos:  ...

Isto posto, diante dos vários laudos médicos apresentado, bem como, constatado pelo próprio perito judicial, não restam dúvidas
sobre a incapacidade da Recorrente desde a data do requerimento do benefício (26/05/2017).

Neste sentido, deve a r. sentença ser corrigida, para determinar a Autarquia Recorrida, implantar em favor da Recorrente o
benefício de auxílio-doença, com Data de Início do Benefício em 26/05/2017, ou seja, data do requerimento administrativo, uma
vez que a Recorrente sofre com problema de “Artropatia degenerativa em tornozelos e pés (CID: M19)”, restando incapacitada
para o trabalho, conforme atesta o médico perito.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 24/5/1963 (56 anos)
 

Profissão/atividade habitual: do lar (cf. laudo, ev.16)
 

Grau de escolaridade: ensino médio completo
 

Doença e/ou lesão: Artropatia degenerativa em tornozelos e pés (CID: M19)
 

Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial: ev.1-out4, pág.1 (23/5/17)
Períodos em que recebeu auxílio-doença: não há.
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2.  A sentença concedeu o benefício por incapacidade fixando a DIB em 11/6/2018.

No recurso, a autora pretende seja a DIB retrocedida para o dia 26/5/17.

Para tanto, afirma a autora-recorrente que o perito teria cometido erro de digitação, uma vez que ela anexara aos autos
laudo de médico-assistente afirmando incapacidade já naquela data (26/5/17); verbis: "... Ocorre, que claramente perceber-
se que o douto perito cometeu erro de digitação, haja visto que o laudo apresentado conclui que a incapacidade da
Recorrente é posterior a 23/05/2017, sendo esta a data correta, nos termos do laudo apontado no evento 01 (OUT4).
Vejamos:"

Na fundamentação a respeito da DIB, a sentença consignou o seguinte:

É de rigor, nesse contexto, o reconhecimento de que a parte autora apresenta incapacidade TOTAL e TEMPORÁRIA para o
trabalho. Logo, estando presentes todos os requisitos, mas se tratando de incapacidade apenas TEMPORÁRIA, a parte autora faz
jus à fruição do AUXÍLIO-DOENÇA, mas não à concessão de aposentadoria por invalidez. Quanto a DIB, importa destacar que
a presente demanda tem por escopo observar se a decisão do INSS que negou o benefício NB 618.745.140-0 foi, ou não,
acertada. Sobre o ponto, como já delineado acima, apesar de haver incapacidade atual, não foi possível fixar quadro
incapacitante de labor ao tempo do requerimento do benefício. Contudo, em observância aos princípios da economia processual
e da eficiência, este último enfatizado no art. 8º do novo Código de Processo Civil – NCPC, e considerando o caráter alimentar
do benefício previdenciário, fixo a DIB na data da realização da perícia judicial (11/06/2018 – fl.48) pois embora a perita tenha
fixado a DII em 20/10/2017, não há nos autos comprovação de novo requerimento em data próxima a fixação do início da
incapacidade.

A DER ocorreu em 26/5/17 (ev.24-out19, pág.2).

A perita afirmou que "A incapacidade iniciou em 20/10/2017, de acordo com laudo apresentado". (ev.16, n.11).

No seu recurso, a autora afirma que a perita teria cometido erro de digitação e que a incapacidade teria se iniciado no dia
23/5/17 "nos termos do laudo apontado no evento 01 (OUT4)" (ev.42, pág.5). Esse laudo foi emitido em 23/5/17 pelo
médico S. Camilo de Araújo Filho, CRM-ES 1685.

Ocorre que a perita NÃO se referiu a esse laudo (emitido em 23/5/17).

Com efeito, o laudo a que refere a perita na resposta n.11 é o laudo que ela mesma fotocopiou na página 5 do laudo
pericial; trata-se do laudo subscrito pelo dr. Daniel Carvalho de Oliveira, CRM 126.829, que foi emitido no dia 20/10/2017
(ev.16, pág.5).

Não houve erro de digitação.

Como tal data é quase 5 meses após a DER, o Juízo a quo fixou a DIB na data da perícia judicial, visto que "não há nos
autos comprovação de novo requerimento em data próxima a fixação do início da incapacidade." (cf. sentença, ev.34).

3. Em suma: a DII (20/10/17) foi fixada em momento posterior à DER (26/5/17) e  posterior, inclusive, ao
ajuizamento da ação (1/9/17).

4.   No que refere ao termo inicial do pagamento dos benefícios, seja nos de incapacidade, seja nos de prestação
continuada, a Turma Nacional de Uniformização concluiu que tal termo inicial (DIB) deve ser fixado: (a) na data de
elaboração do laudo pericial, se o médico não precisar o início da incapacidade e o juiz não possuir outros elementos nos
autos para sua fixação (Precedente: PEDILEF 200936007023962); (b) na data do requerimento administrativo, se a perícia
constatar a existência da incapacidade em momento anterior a este pedido (Precedente: PEDILEF
00558337620074013400) ; e (c) na data do ajuizamento do feito, se não houver requerimento administrativo e a perícia
constatar o início da incapacidade em momento anterior à propositura da ação (Precedente: PEDILEF
00132832120064013200). 

Como a DII foi fixada em data posterior ao ajuizamento da ação e anterior ao laudo pericial, nenhum dos 3 elementos
declinados pela TNU solvem a questão.

Pelo exposto, a solução adotada pelo Juízo a quo - fixação na data da perícia - deve ser mantida.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402622v5 e do código CRC 096ca8f9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5005702-46.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SUELI MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a  "...IMPLANTAR/RESTABELECER o
benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte-Autora, desde a data do indeferimento administrativo
(13/06/2018), bem como a CONVERTER o mesmo em Aposentadoria por Invalidez..."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II – DA AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE OU SER O RECORRIDO
INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

...

No caso em análise, a parte autora não comprovou judicialmente o seu enquadramento na hipótese legal de garantia do
benefício, conforme se verifica da leitura do laudo pericial.

Com efeito, de acordo com o art. 42 da lei de benefícios, a incapacidade que dá ensejo à concessão da aposentadoria por
invalidez deve ser total e permanente para qualquer atividade laborativa.

No caso dos autos, a perícia do INSS atestou que a autora está “Está curada/compensada.”

Já o perito do juízo observou que: “Para a atividade de cozinheira de lanchonete a incapacidade é total, mas poderá exercer
outras atividades.” (letra g) e reforçou “Ao exame pericial constatamos incapacidade para a função de cozinheira de lanchonete
por questões sanitárias (colostomia). A doença se encontra sob controle, sem sinais, sintomas ou exames que comprovem
doença em atividade, poderá exercer outras atividades.” (letra i)

Desse modo, a autora não faz jus a concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"...     I.II - Da incapacidade laboral

O laudo pericial apresentado no evento 15 aponta no sentido de que a requerente foi acometida por neoplasia maligna de reto,
tendo realizado cirurgia em 23/08/2013 para amputação abdome perineal de reto e colostomia perineal. Acrescenta o expert que
a segurada estaria parcial e definitivamente incapacitada para sua atividade habitual de cozineira, por questões sanitárias, uma
vez que apresenta colostomia.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos autos, que
porventura suscitem dúvida na apreciação do direito e do aspecto fático pelo magistrado.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos
técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão
à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas,
as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes.” (Instituições de Direito
Processual Civil, Editora Malheiros, 2001. v. III, p. 584).

Com relação ao laudo pericial emitido, deve ser lembrado que, no Direito brasileiro, exceto nos casos dos artigos 5, XXXVIII
(tribunal do júri) e 217, §1º (justiça desportiva), somente o Julgador pode conclusivamente determinar se uma pessoa está ou não
em situação de incapacidade (total ou parcial; permanente ou temporária) laborativa em virtude do art. 5º, XXXV da CF/88, que
impede a subtração do conhecimento do Poder Judiciário de qualquer lesão ou mesmo ameaça de lesão a direito. Assim, é
missão constitucional do Juiz regularmente investido de jurisdição e competência julgar a controvérsia (lide) exclusivamente,
sem concorrência de nenhum outro ator Público, incluído o Perito, que embora importante, é um auxiliar do Juízo, e nunca pode
ser considerado um cojulgador, mas um colaborador.
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Desta forma, considerando todo o conjunto probatório dos autos, é dever exclusivo do Magistrado (sem nenhuma interferência,
portanto) valorar todas as provas produzidas para concluir ou não pela incapacidade da parte autora. A incapacidade não é,
como se poderia pensar, um estado clínico aferível apenas pela Medicina, mas uma relação jurídica (com consequências
jurídicas, portanto) entre uma situação de fato (esta, sim, constatável pela Medicina) e a hipótese abstrata prevista na lei
previdenciária, que, se existente, irá permitir a fruição de um direito social assegurado.

Sendo assim, levando em consideração o fato de que a autora já se encontrava aposentada por invalidez, bem como o teor
da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais1, entendo que deve ser restabelecido o
referido benefício à segurada em questão.

Restando demonstrada a incapacidade parcial definitiva através do laudo pericial, há que se considerar a improbabilidade de a
parte autora conseguir sua reinserção no mercado de trabalho, ainda que em outra função, considerando que faz uso de fralda
geriátrica por colostomia perineal (evento15, pag. 03), conta atualmente com 49 anos de idade e possui baixa escolaridade, o
que justifica o restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Ressalve-se, contudo, que a concessão do benefício no presente feito dependeu de análise específica realizada por este
Magistrado acerca da situação fática da parte autora, com aplicação analógica da lei, o que não poderia ter sido feito pela
Autarquia Administrativa, que se submete rigorosamente ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, obrigar o INSS a implantar o benefício a partir de data anterior à desta sentença não se mostra correto, visto que
a integração ou complementação normativa que ora se faz, a saber, criar o direito além do sentido literal em virtude da análise
do caso concreto e levando em consideração aspectos pessoais da parte, realmente só pode ser feita por um Juiz legalmente
investido de tal poder/dever por parte do Estado.

Assim, a sentença revela-se de caráter constitutivo no que tange à produção dos efeitos pecuniários decorrentes da concessão
do benefício, sendo que sua implementação (DIB/DIP) deverá ocorrer tão somente a partir da prolação deste decisum.

Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do artigo 487, I do NCPC, e condeno o Réu a:

a) IMPLANTAR/RESTABELECER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte-Autora, desde a data do
indeferimento administrativo (13/06/2018), bem como a CONVERTER o mesmo em Aposentadoria por Invalidez, nos termos
da fundamentação acima exposta, com DIB/DIP na data da prolação desta sentença   ...

P.R.I.

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 23/3/70
Profissão/atividade habitual: cozinheira
Grau de escolaridade: 1º ano (cf. laudo pericial, ev.15).
Doença e/ou lesão: "Neoplasia maligna de reto"

2. Em função de uma neoplasia de reto, a autora foi submetida a tratamento quimioterápico e cirúrgico, tendo de realizar
uma colostomia.

Em face de tal circunstância a perita detectou incapacidade para a função de cozinheira:

j) Limitação remonta à data do início da doença, lesão ou deficiência ou decorre de progressão/agravamento da patologia?
Justifique; 

RESPOSTA: Ao exame pericial constatamos incapacidade para a função de cozinheira de lanchonete por questões sanitárias
(colostomia). A doença se encontra sob controle, sem sinais, sintomas ou exames que comprovem doença em atividade, poderá
exercer outras atividades.

A perita detectou que, não obstante essa incapacidade, há possibilidade de a autora desempenhar outras funções:

l) Caso se conclua pela existência de limitação permanente e parcial, é possível afirmar se o(a) periciando(a) está apto(a) para o
exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual a atividade indicada?; 

RESPOSTA: Do ponto de vista oncológico a pessoa examinada se encontra recuperada, apta e livre de doença de base, mas
como é portadora de colostomia há limitações referentes a atividade de cozinheira de lanchonete mas poderá exercer outras
atividades . A autora relatou que exercia a atividade de acompanhante de idosos, não apresenta incapacidade para a referida
função.
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Para trabalhar em qualquer função - inclusive a de cuidadora de idosos - haverá sempre o empecilho da colostomia que
sofreu. Trata-se de fator que a impede de trabalhar não somente como cozinheira, mas com diversas outras ocupações.

Embora a autora tenha laborado como cuidadora, reputo muito difícil sua alocação nessa atividade tendo em vista a referida
sequela que passou a portar (colostomia).

Além de ter sido colostomizada, a autora tem 49 anos de idade e apenas o 1º ano de escolaridade. 

Portanto, reputo inviável a reabilitação. 

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402514v4 e do código CRC 0867c745.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0029718-21.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO VICENTE DA SILVA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "... implantar o benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora, ANTONIO VICENT DA SILVA, desde 28/06/2017; b) Converter o benefício previdenciário
de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da prolação da presente sentença;".  Em seu recurso, o INSS
alegou o que segue:

2. DA DIB NA DATA DA CITAÇÃO

Todavia, a TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO já pacificou o entendimento de que, se a data da incapacidade é
posterior ao requerimento administrativo/cessação do benefício, a data de início do auxílio-doença deve ser fixado na data
da citação do INSS, veja-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. DII FIXADA NA PERÍCIA EM DATA POSTERIOR À DER, PORÉM ANTERIOR À DATA DO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EM CASOS COMO ESTE, A DII DEVE SER FIXADA JUDICIALMENTE NA
DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
RESTABELECIDA. QUESTÃO DE ORDEM 38/TNU.  A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade
conhecer e dar provimento ao incidente, para: (i) reafirmar a tese de que "constatado que a incapacidade se deu em
momento posterior à DER e anterior ao ajuizamento da ação, deve a DIB ser fixada na data da citação do INSS"; e (ii)
determinar o restabelecimento da sentença, aplicando-se a Questão de Ordem 38 desta TNU. (Acórdão Número 0522828-
42.2016.4.05.8100 05228284220164058100 Classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) Relator(a)
SERGIO DE ABREU BRITO Origem TNU Órgão julgador TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Data 21/11/2018
Data da publicação 27/11/2018)

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO INCAPACIDADE. DIB (data do início do
benefício) NA data da CITAÇÃO do INSS. DII (data do início da incapacidade) FIXADA APÓS DER (data de entrada
do requerimento) e ANTES do AJUIZAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO
DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência, determinando-se que a DIB seja
fixada na data da citação válida do INSS. (Acórdão Número 5000375-07.2014.4.04.7006  50003750720144047006 Classe
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) Relator(a) CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE
RESENDE Origem TNU Órgão julgador TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Data 22/03/2018 Data da
publicação 02/04/2018)

   Assim, conforme entendimento firmado no âmbito da TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, o auxílio doença deveria
ser concedido apenas A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA, porquanto somente a partir daí poder-se-ia considerar em
mora a Autarquia, não tendo sido ilidida a presunção de legitimidade das perícias da Autarquia, nem comprovada a ilegalidade
do ato administrativo de indeferimento/cessação.

3. DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Insiste o INSS na correção monetária dos valores devidos nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, segundo entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:                     gari (ev.19)        

Data de nascimento:     22/1/59                             

Grau de escolaridade: "semi-analfabeto" (ev.19).
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2. DIB.

No que refere ao termo inicial do pagamento dos benefícios, seja nos de incapacidade, seja nos de prestação continuada, a
Turma Nacional de Uniformização concluiu que tal termo inicial (DIB) deve ser fixado: (a) na data de elaboração do laudo
pericial, se o médico não precisar o início da incapacidade e o juiz não possuir outros elementos nos autos para sua fixação
(Precedente: PEDILEF 200936007023962); (b) na data do requerimento administrativo, se a perícia constatar a existência
da incapacidade em momento anterior a este pedido (Precedente: PEDILEF 00558337620074013400) ; e (c) na data do
ajuizamento do feito, se não houver requerimento administrativo e a perícia constatar o início da incapacidade em momento
anterior à propositura da ação (Precedente: PEDILEF 00132832120064013200). 

A ação foi proposta em 9/10/17 e pediu o RESTABELECIMENTO de um benefício que foi cessado em 10/6/16.

O laudo pericial fixou a DII em 28/06/17 (ev.19, i), ou seja, pouco mais de 3 meses antes do ajuizamento da ação.

Incide a tese fixada na alínea 'c', ou seja, a DIB deve ser fixada na data do ajuizamento da ação; e não na data da citação,
como pretendeu o INSS em seu recurso.

3. O artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (Lei 11.960/09).

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo
1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos
oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio
do STF na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos:

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve modulação
dos efeitos.

4.     Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402620v4 e do código CRC 7e849c8e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5000266-06.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: DANIELE DAMASCENO DARDENGO SEVES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao
recurso da autora, condenando-a em metade das custas e em honorários de 10% do valor da causa e ressaltando que a
execução das verbas fica suspensa em face do deferimento da gratuidade da justiça, bem como deu parcial provimento ao
recurso do INSS para fixar a DCB em 45 dias após a sessão de julgamento, ou seja, 2/12/19;  reduzir a primeira multa para
R$100 por dia de atraso; excluir a segunda multa; e fixar que os consectários legais serão calculados na forma acima
explicitada.

Alega a embargante que há clara omissão entre o voto e a análise das provas contidas nos autos, eis que em
momento algum o i. Perito (Evento nº 35), determinou o prazo de recuperação da Embargante em 01 (um) ano, mas sim, a
necessidade de reavaliar o estado clínico da Embargante, a fim de avaliar a permanência do estado de incapacidade, pelo
que conclui que a fixação da Alta Programada, no presente caso, mostra-se totalmente contrária a realidade clínica da
Embargante, e ilegal, pois contraria as provas contidas nos autos. Ressalta que o entendimento da TNU, é firme no sentido
de que “a perícia médica é condição indispensável à cessação do benefício, pois somente a partir da sua realização será
possível atestar eventual condição de retorno às atividades laborativas.” (TNUJEF; Proc. 0023402-83.2012.4.03.6301;
SP; Rel. Juiz Fed. Fernando Moreira Gonçalves; DOU 04/08/2017; Pág. 90).

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo
julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000426765v7 e do código CRC 287b9d09.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000180-95.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FLORINDA DE OLIVEIRA SARTER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso
inominado por ela interposto, mantendo a sentença que sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inciso IV, do CPC, por ausência de interesse processual, o processo no qual a autora pretendia fosse o INSS
compelido a cumprir a sentença proferida nos autos do Processo nº 0000480-10.2010.4.02.5052, com o restabelecimento
da Aposentadoria por Invalidez até que proceda à reabilitação da segurada..

Alega a embargante o que segue:

No voto do relator não foram analisados os artigos 101 da Lei 8.213/91 e o artigo 46 do Decreto n. 3.048/99 e o artigo 505,
inciso I, do Código de Processo Civil, pois não seria o caso de cessação da aposentadoria por invalidez sem que houvesse a
propositura de ação judicial, conforme exposto nas razões recursais: 

...

A decisão embargada é contrária à coisa julgada e à segurança jurídica. Pois contrariou o artigo 5º.,  XXXV e LIV, da
Constituição Federal. Com certeza houve violação da coisa julgada em si, bem como ao princípio da segurança jurídica. 

...

O acórdão embargado também não se pronunciou se o cancelamento da aposentadoria por invalidez depende de novo
pronunciamento judicial. O novo pronunciamento judicial é regra legal para mudar o que foi decidido judicialmente, como, por
exemplo, as condições pessoais do segurado. Essas condições pessoais de fato não ocorreram por parte do embargado. Somente
corte. 

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo
julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000410465v2 e do código CRC e4820dba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000530-14.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA CRUZ (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que declarou, como tempo especial,
por exposição aos agentes químicos hidrocarbonetos aromáticos, os períodos de 17/05/1983 a 25/05/1993; de 01/02/1995 a
04/12/1996; de 02/01/2001 a 07/02/2001; de 01/11/2007 a 31/12/2008; de 01/01/2009 a 22/08/2013, e condenou o INSS a
conceder, em favor da autora, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões, alega que o PPP
não especifica a concentração, intensidade e tempo de exposição ao agente químico, devendo a análise ser quantitativa.
Afirma que não há responsável pelos registros ambientais para os períodos anteriores a 1991. Ao final, pede a reforma da
sentença para que os períodos não sejam considerados como tempo especial e o pedido de aposentadoria por tempo de
contribuição seja julgado improcedente.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso inominado do INSS e a
manutenção da sentença.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de cobertura previdenciária, após
inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da
aposentadoria especial, é feita, desde a entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade especial deve ser feita por
meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de
março de 1964, ou nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as profissões enquadradas. A
jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de atividades não enquadradas nos decretos, desde que
comprovada a exposição aos agente nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por
perícia (STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar a atividade profissional. A
partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou
intermitente e que o segurado trabalhou exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão
da aposentadoria especial.

3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o segurado deve demonstrar
o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma
habitual, ainda que intermitente (Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período cuja declaração como tempo
especial pretendesse.

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995 a 05.03.1997, passou a ser
por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do
Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo
técnico e de 01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n.
0000020-09.3801.7.07.4134).

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua associação, considerados para fins de
aposentadoria especial, encontram-se previstos na legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n.
53.831/1964 e os Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da
Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições
especiais sob as quais trabalhou por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito aplicadas em conjunto com as
particulares exigidas pelo caso concreto.
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5. Os PPPs juntados no evento 1, ANEXO6, fls. 07-19, registram que a autora trabalhou na função de
serviços gerais, no período de 17/05/1983 a 31/10/1983, e como oleira, no período de 01/11/1983 a 25/05/1993; como
contínua, no período de 01/02/1995 a 04/12/1996; como oleira, no período de 02/01/2001 a 07/02/2001; e como prensista,
nos períodos de 01/11/2007 a 31/12/2008 e de 01/01/2009 a 22/08/2013. Em todos os períodos, a despeito da variação das
funções, suas atividades foram descritas como executar serviços de modelagem de telhas em prensas hidráulicas e executar
serviços de abastecimento de telhas nas grades. O PPP ainda registra que, durante o trabalho, a autora se expunha de forma
habitual e permanente, a hidrocarbonetos aromáticos, tais como óleos lubrificantes, óleos desmoldantes, solventes e outros
produtos graxos.

5.1. Ao contrário do alegado pelo INSS, a ausência de responsável técnico para o período anterior a 1991 não
infirma a validade do PPP. E isso porque a perícia que gerou o laudo técnico em que se embasa o PPP foi realizada no
mesmo ambiente em que a autora sempre trabalhou, não se podendo presumir que houve piora nas condições de trabalho,
uma vez que o que ordinariamente acontece é a evolução das técnicas e condições de trabalho. Se na data da perícia havia
exposição a agentes nocivos, com muito mais segurança se pode afirmar que eles estavam presentes em épocas mais
remotas.

6. A atividade de oleiro ou prensista pode ser enquadrada como especial, nos termos do código 2.5.2 do
Anexo do Decreto n. 53.831/1964 (trabalhadores nas indústrias metalúrgica, de vidro de cerâmica e de plástico) (TRF3,
processo n. 00125323520154039999). Após 29/04/1995, a autora deve demonstrar exposição habitual e permanente aos
agentes nocivos alegados.

6.1. Até 29/04/1995, a autora trabalhou como oleira somente no período de 01/11/1983 a 25/05/1993. No
período anterior, de 17/05/1983 a 31/10/1983, a autora trabalhou na função de serviços gerais e, no período de 01/02/1995
a 28/04/1995, trabalhou como contínua, o que exclui a possibilidade de enquadramento desses intervalos por categoria
profissional.

6.2. No período de 17/05/1983 a 31/10/1983 e de 01/02/1995 a 04/12/1996, segundo PPP, a autora ainda
esteve exposta ao agente ruído e a hidrocarbonetos aromáticos, mas, em relação ao ruído, não consta do formulário a
intensidade precisa sob a qual ela trabalhou e, em relação aos hidrocarbonetos aromáticos, as regras da experiência comum
permitem concluir que os segurados que trabalham com serviços gerais e como contínuos não se expõem, de forma
habitual nem permanente, a hidrocarbonetos aromáticos. Registre-se que a presunção de veracidade do PPP é relativa.
Portanto, o período de 01/11/1983 a 25/05/1993 deve ser mantido, conforme consignado na sentença, como tempo especial
por enquadramento profissional (oleira). A especialidade dos períodos de 17/05/1983 a 31/10/1983 (serviços gerais) e de
01/02/1995 a 04/12/1996 (contínua) deve ser afastada.

6.3. Nos períodos de 02/01/2001 a 07/02/2001, de 01/11/2007 a 31/12/2008 e de 01/01/2009 a 22/08/2013, a
autora trabalhou como oleira, no primeiro interregno e como prensista, nos dois últimos. Nessas funções, os PPPs registram
que a autora esteve exposta, de forma habitual e permanente, a hidrocarbonetos aromáticos, tais como óleos lubrificantes,
óleos desmoldantes, solventes e outros produtos graxos.

6.4.  Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos nocivos pelo item 1.2.11 do
Decreto n. 53831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n. 2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes
químicos nocivos pelo item XIII do Decreto n. 3.048/1999.

6.5. Convém ressaltar que, de acordo com decisão da TNU, em sessão realizada no dia 20.07.2016, a análise
dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, independentemente do período em que a atividade
é prestada pelo trabalhador. O relator do processo na TNU, Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, citou
precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema, segundo o qual não é possível limitar a
05.03.1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de trabalho com base na análise quantitativa do risco causado
pela exposição a hidrocarbonetos aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-se à análise
qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade. (Proc. 5004737-08.2012.4.04.7108).

6.6. A exposição da autora a hidrocarbonetos aromáticos (óleos lubrificantes, óleos desmoldantes e solventes)
é clara, na medida em que as olarias se utilizam de óleos lubrificantes e desmoldantes e a autora executava a função de
modelagem de telhas em prensas hidráulicas e executava serviços de abastecimento de telhas em grades.

6.7. Os PPPs não registram uso de EPI eficaz, mas ainda que o fizesse, o STF, ao julgar o RE 664.335, fixou
duas teses sobre a matéria tratada neste processo: a) direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial; e b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites
legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da
eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A ressalva limita-se ao agente nocivo ruído.
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6.8. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes nocivos, deve-se adotar o
entendimento no sentido de que o uso de EPI descaracteriza a atividade em condições especiais se comprovada, no caso
concreto, a real efetividade, suficiente para afastar a relação nociva a que o empregado se submete. Entendimento em
consonância com o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335, com repercussão geral
reconhecida (tema n. 555). Entretanto, registre-se que a eficácia, embora atestada, excepcionalmente poderá ser afastada
seja em razão do risco da atividade, do tipo de agente nocivo (LINACH) ou do potencial de contaminação (agentes
biológicos - vírus e bactérias), o que deverá ser analisado caso a caso, conforme o ambiente de trabalho, o agente nocivo e
o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador.

6.9. Assim, torna-se necessário excepcionar apenas os casos de agentes comprovadamente cancerígenos
(conforme LINACH) e agentes biológicos, nesse último caso, dadas as particularidades do próprio ambiente de trabalho e
do potencial de transmissão de doenças infecciosas, encontradas, mormente, em hospitais e locais congêneres, nos quais os
segurados se encontrem submetidos a situações de risco à saúde, independentemente do uso de EPI.

6.10. Aliás, quanto aos agentes cancerígenos, vale frisar que a Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais (TNU) reunida em sessão no dia 17/08/2018, decidiu que a presença no ambiente de trabalho
de agentes cancerígenos constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente para
a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. A decisão da TNU firmou a tese de que a redação do art. 68, § 4º, do
Decreto n. 3.048/1999 dada pelo Decreto n. 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele
anteriores, incluindo-se, para qualquer período: I. a desnecessidade de avaliação quantitativa; e II. ausência de
descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual). O caso foi julgado sob o rito de
representativo de controvérsia (Tema 170).

6.11. Assim, considerando que os agentes nocivos indicados nos PPPs se inserem nas exceções mencionadas
acima (hidrocarbonetos aromáticos), os períodos de 02/01/2001 a 07/02/2001, de 01/11/2007 a 31/12/2008 e de 01/01/2009
a 22/08/2013 devem ser computados como tempo especial, conforme declarado na sentença.

7. A exclusão do acréscimo de 20% incidente sobre o período de 17/05/1983 a 31/10/1983 e de 01/02/1995 a
04/12/1996 representa uma redução de 5 meses e 14 dias no tempo de contribuição da autora. Como o tempo apurado na
sentença totalizou 30 anos, 03 meses e 28 dias, subtraindo-se os 5 meses e 14 dias, seu tempo de contribuição seria de 29
anos, 10 meses e 14 dias, o que se mostra insuficiente para a concessão do benefício na DER. A reafirmação da DER não
se mostra viável porque a autora contribuiu apenas até 30/09/2017, 07 dias após a DER (23/09/2017) já considerada no
cálculo.

8. Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores recebidos por força de tutela de
urgência antecipada, de se ressaltar que este juízo não desconhece o entendimento firmado pelo STJ no Resp nº
1.401.560/MT, ocorrido em 12/02/2014, tampouco o cancelamento da Súmula nº 51 da TNU que, nos autos do Processo
nº0004955-39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou ou mesmo se submeteu ao entendimento superior mencionado. 

8.1. No entanto, o julgado do STJ não pode ser aplicado indistintamente às ações que tramitam perante os
juizados especiais, tendo em vista que, ao contrário dos demais jurisdicionados que demandam na justiça federal, os
demandantes dos JEFs são, em geral, hipossuficientes, e ajuizam ações utilizando-se do jus postulandi, ou seja, sem
advogados, ou muitas vezes representados por profissionais não especializados. 

8.2. Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de valores recebidos em virtude de
sentença prolatada com base em um juízo exauriente de cognição da questão. Nos casos das demandas previdenciárias
maior é o desacerto da medida, uma vez que, na maioria dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o
tenha feito, não deve ficar sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de valores geraria no microssistema
dos juizados. 

8.3. Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o esvaziamento dos JEFs, pois o
rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente para atender com rapidez e efetividade aqueles
jurisdicionados que dependem da justiça para obtenção de bens da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que
na maioria das vezes buscam benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda por motivo de
saúde, desemprego, ou miserabilidade. 

8.4. Desta forma, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da devolução de valores que
receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma transversa, na inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou
seja, o hipossuficiente será praticamente forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema
recursal, para obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxílio-doença, LOAS, aposentadoria por invalidez,
beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da demora na tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver
verbas alimentares em razão de convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante.
O jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiência técnica, confia mais do que qualquer outro jurisdicionado
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no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados,
sem que sejam ponderados os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

9. Isenção de custas processuais. Sem condenação do recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

10. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso inominado do INSS, para afastar a
especialidade dos períodos de 17/05/1983 a 31/10/1983 e de 01/02/1995 a 04/12/1996, bem como para revogar a tutela
provisória de urgência concedida na sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de
2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000226496v11 e do código CRC 2375499f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5001288-02.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANDELAR VIEIRA DE MIRANDA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO E
ATIVIDADE RURAL. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO. 

I. Relatório

Busca o INSS, réu-recorrente, por meio de recurso inominado, a reforma de sentença (Evento 18 - SENT1 e Evento 32 -
SENT1) cujo teor é o seguinte:

"[...] Do período rural

Para a comprovação do período rural, juntou o autor os seguintes documentos que servem de início de prova material:

Certidão de Casamento, qualificando o autor como lavrador (fl. 1, doc. 12, evento 1);

Certidão de Nascimento dos filhos do autor, qualificando o mesmo como lavrador (fls. 1/2, doc. 14, evento 1);

Ficha de Matrícula da filha do autor, qualificando o mesmo como lavrador (fls. 1/2, doc. 15, evento 1).

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o período equivalente à carência do
benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que
assim dispõe: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a
todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova oral produzida foi plenamente favorável à pretensão do autor, sendo certo que restou comprovado que o autor trabalhou
em regime de economia familiar desde a infância até o seu primeiro vínculo na zona urbana.

O STJ possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de se reconhecer a qualidade de segurado especial ao menor de 12
anos.

[...] Considerando que o próprio autor afirmou que demorou cerca de 8 meses para conseguir emprego na cidade, reconheço o
labor rural trabalhado entre 15/12/1974 a 01/08/1992.

Ressalto que o período laborado após a edição da Lei 8.213/91 não vale para carência.

Da atividade especial

[...] Passo à análise dos períodos reivindicados pelo autor.

I) 01/06/1993 a 13/01/2004 – INAMAR IND. NACIONAL DE MÁRMORES LTDA –  Não há qualquer documento que indique a
especialidade do período, sendo certo que a petição inicial não trouxe qualquer argumento a respeito.

Não merece o reconhecimento.

II) 01/02/2000 a 15/01/2002 – MINERAÇÃO MARINATO LTDA - ME - PPP Evento 1, PPP9, fls. 3/4:  O documento apresentado
(PPP), demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

II) 01/11/2004 a 10/04/2006 – MARSAL MÁRMORES SALVIANO LTDA - PPP Evento 1, PPP9, fls. 7/8:  O documento
apresentado (PPP), demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

III) 02/01/2007 a 02/09/2009 – SERRARIA OURO VERDE GRANITOS LTDA- PPP Evento 1, PPP9, fls. 1/2:  O documento
apresentado (PPP), demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.
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Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

IV) 01/07/2010 a 18/10/2016 – L.J. TRANSPORTES E GRANITOS LTDA - PPP Evento 1, PPP9, fls. 9/10:  O documento
apresentado (PPP), demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

[...] Computando-se todos os períodos, chegamos ao seguinte tempo de contribuição:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
15/12/1974 01/08/1992                   6.440            1,00                     6.440    17     7   22
22/04/1993 04/05/1993                       13            1,00                         13    -      -    13
01/06/1993 13/01/2004                   3.879            1,40                     5.431    14   10   17
01/11/2004 10/04/2006                      526            1,40                       736      2    -      6
02/01/2007 02/09/2009                      975            1,40                     1.365      3     8   27
01/07/2010 18/10/2016                   2.302            1,40                     3.223      8     9   29
   Total:                   17.208    47     1   23

Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, conforme
prevista no artigo 201, §7º, I, da CF/88, a favor da parte autora (art. 16 da Lei 10.259/01), aplicando a regra
do fator previdenciário acaso seja mais vantajosa do que a regra 85/95, considerando o tempo total de 47
anos, 1 mês e 23 dias. Fixo a DIB em 01/12/2017 e a DIP na data de hoje."

Alega o recorrente quanto ao tempo especial laborado pelo autor:

"Na r. Sentença, o Juízo “a quo” reconheceu como tempo de serviço especial os períodos de 01/06/1993 a 13/01/2004,
01/11/2004 a 10/04/2006, 02/01/2007 a 02/09/2009 e 01/07/2010 a 18/10/2016 (AGENTE NOCIVO RUÍDO). 

"In casu", a Autarquia IMPUGNA os períodos POSTERIORES a 01/01/2004 (RUÍDO)

[...] Na hipótese,o nível de ruído apurado NÃO está expresso em NEN a partir de 01 de janeiro de 2004. Portanto, não há direito
ao enquadramento pretendido, NÃO se caracterizando atividade especial no período vertente (RUÍDO SEM APURAÇÃO POR
NEN), NÃO podendo prosperar a r. Sentença."

Quanto ao tempo rural reconhecido na sentença, sustenta o INSS que:

... os documentos carreados aos autos são insuficientes para corroborar a condição de segurado especial da Parte Autora
(regime de economia familiar) no período invocado na Petição Inicial (15/12/1974 a 01/08/1992 - 18 ANOS), NÃO podendo
prosperar a r. Sentença.

Aduz, ainda, quanto à multa imposta na sentença:

"Com efeito, a sentença deve ser reformada também no que tange à multa fixada. O Juízo antecipou os efeitos da tutela para
determinar ao INSS o restabelecimento do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de 500,00 reais por dia de
atraso. 

Em primeiro lugar, salta aos olhos a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
Autarquia Previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente.

[...] Neste diapasão, é de se requerer seja reformada a r. Sentença no sentido de afastar a multa cominada, eis que, como
demonstrado, não houve resistência da Autarquia que justifique sua fixação, ou, assim não entendendo, a redução da diária com
a fixação de um limite dentro da razoabilidade."

Defende, por fim, quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária a aplicação integral da Lei nº 11.960/2009 até
que seja definida a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947.

II. Fundamentação

II.A. Da atividade especial

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese de que era obrigatória a
utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de
trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do
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perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no
incidente de uniformização nacional para modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação
(Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das
metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente
ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5); ao passo que a NHO-01 adota
o valor 3 (na NHO-01, q=3).

Passa-se a análise de cada período:

01/06/1993 a 13/01/2004

PPP: Evento 1 - PPP9, páginas 3/4;

Não consta LTCAT, portanto, por não haver indício da utilização da NR 15 ou NHO 01, o período a partir de 01/01/2004
não é especial.

01/11/2004 a 10/04/2006

PPP: Evento 1 - PPP9, páginas 7/8;

Não consta LTCAT, portanto, por não haver indício da utilização da NR 15 ou NHO 01, tal período não é especial.

Cabe ressaltar que apesar da empresa já ter encerrado as suas atividades não comprovou o autor que buscou de alguma
outra forma LTCAT ou laudo similar referente ao período em que laborou.

02/01/2007 a 02/09/2009

PPP: Evento 1 - PPP9, páginas 1/2 e 5/6;

No PPRA (Evento 52 - OUT3), páginas 12 e 13, consta a utilização da NR 15.

Apesar de estarem presentes no laudo pessoas diversas que não o autor, as mesmas exercem o mesmo labor que ele
exerceu, o cargo/função de serrador.

01/07/2010 a 18/10/2016

PPP: Evento 1 - PPP9, páginas 9/10;

Apesar de no PPP constar data diversa, pela CTPS vemos que o vínculo do autor se deu até 18/10/2016 (Evento 1 - CTPS8,
página 19).

O LTCAT (Evento 52 - OUT2) comprova a utilização da NR 15 pois, em todos os histogramas apresentados percebemos a
taxa de troca de "3 dB", própria da NR 15. 

Cabe ressaltar que apesar de estarem presentes no laudo pessoas diversas que não o autor, as mesmas exercem o mesmo
labor que ele exerceu, o cargo/função de serrador.

Desa forma, são especiais somente os períodos de: 01/06/1993 a 12/12/2003; 02/01/2007 a 02/09/2009; 01/07/2010 a
18/10/2016.

II.B. Da atividade Rural

O INSS controverte o período rural reconhecido na sentença. Alega que o início de prova material não é
suficiente para comprovar o labor no interstício de 15/12/1974 a 01/08/1992.

O autor apresentou como início de prova material:
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Certidão de Casamento, qualificando o autor como lavrador, ocorrido em 08/01/1983 (Evento 1 - CERTCAS11 - fl. 1);
Certidão de Nascimento dos filhos do autor, qualificando o mesmo como lavrador, nascidos nos anos de 1984 e 1992 (Evento 1 - CERTNASC13);
Ficha de Matrícula da filha do autor, qualificando o mesmo como lavrador, datada de 1992 (Evento 1 - OUT14).

Nos termos da Súmula 577, do Superior Tribunal de Justiça, “é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório.”.

Após oitiva da audiência de instrução e julgamento, foi possível extrair o seguinte:

Depoimento pessoal: trabalhou na roça por 9 anos em Irupi, numa Fazenda; antes trabalhava para um e para outro; se casou em
08/01/1983; antes trabalhava a dia; saiu da roça em 1994; o primeiro emprego foi na Inamar, onde trabalhou por 10 anos;
quando saiu da roça levou de 6 a 8 meses para conseguir emprego; a esposa sempre trabalhou em casa; antes de trabalhar para
o Sr. Osvaldo trabalhava a dia; na terra do Sr. Osvaldo trabalhava com café; eram 15 mil pés de café; o autor e esposa tocavam
sozinhos; não se pagava ninguém para ajudar, pois a lavoura estava iniciando e era pequena.

Testemunha Osvaldo: conhece o autor desde que ele se mudou para a fazenda do pai do depoente (Sr. Osvaldo), em 1984; ele já
era casado; ele era meeiro; o autor ficou na Fazenda cerca de 8 a 9 anos; não sabe dizer o que ele fazia antes; ele se mudou para
Cachoeiro quando saiu da roça; foi trabalhar com granito; quando ele se mudou para a terra do pai do depoente o autor era
recém-casado.

Testemunha Jades: conhece o autor porque trabalharam juntos; conheceu o autor na propriedade do Sr. Osvaldo; o autor tinha
uma lavoura a meia; trabalhavam o autor e a família na roça; não lembro quando ele saiu da roça; quando o autor saiu da roça
já tinha filho; ele ficou 9 anos nessa propriedade.

Nota-se que as testemunhas não puderam confirmar o período de atividade rural supostamente laborado pelo
autor em período anterior ao casamento como diarista.

Assim sendo, a sentença deve ser reformada para excluir o período de tempo rural anterior ao casamento do
autor, mantendo-se a averbação do período de 08/01/1983 a 01/08/1992.

II.C. Do índice de correção monetária

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora benefício previdenciário. Fixou que
os juros moratórios devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº
9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-e. O INSS pretende que esta
TR-ES altere o critério de correção do débito fixado na sentença, para que incida integralmente o art. 1º-F da Lei nº
9.494/1997 até 20/09/2017, data do julgamento do RE 870.947

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo
1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos
oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio
do STF na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve modulação
dos efeitos.

II.D. Da multa fixada
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A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na sentença ao fixar o prazo para
que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no
pormenor.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii) ser iniciada após uma única
intimação para cumprimento da medida antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários,
correspondendo a multa diária a 8,85% desse valor.

Nesse diapasão merece prosperar o recurso do INSS para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada
na sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. 

III. Da contagem do tempo de contribuição

Tempo rural  após julgamento do recurso:

Período:            Modo:        Total normal    acréscimo    somatório
08/01/1983 a 01/08/1992    normal        9 a 6 m 24 d    não há         9 a 6 m 24 d

Tempo especial após o julgamento do recurso:

Período:                                       Modo:            Acréscimo:    
01/06/1993 a 12/12/2003   especial (40%)        4 a 2 m 16 d                        02/01/2007 a 02/09/2009     especial (40%)         
   1 a 0 m 24 d    
01/07/2010 a 18/10/2016     especial (40%)             2 a 6 m 7 d    

Total do tempo de contribuição:

Tempo considerado administrativamente (Evento 7 - PET6, página 36): 22 anos, 8 meses e 7 dias;
Tempo a ser acrescido: 17 anos, 4 meses e 11 dias;

Tempo total de contribuição: 40 anos e 18 dias.

Dessa forma, ainda faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição o autor.

IV. Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e, reformar a sentença para: (i) considerar
como tempo de atividade rural - 08/01/1983 a 01/08/1992; (ii) considerar como tempo de atividade especial -
01/06/1993 a 12/12/2003, 02/01/2007 a 02/09/2009 e 01/07/2010 a 18/10/2016; (iii) reduzir a multa para o patamar de
100 reais por dia. Mantém-se a sentença no que refere à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, alterando-se o tempo total para o acima indicado (40 anos e 18 dias).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000424137v21 e do código CRC 92618f32.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5002936-17.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AILTON BINOTT (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE ATIVIDADE RURAL RECONHECIDO
ADMINISTRATIVAMENTE. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que deu parcial provimento ao
recurso inominado do INSS apenas para retificar o tempo de contribuição para 35 anos e 11 dias.

Alega o embargante o que segue:

 DATA MÁXIMA VÊNIA, a R. Sentença, muito bem fundamentada, data vênia, que reconheceu o labor rural do Embargante de 8
anos e 6 meses, precisamente entre 01.01.1975 e 01.07.1983, o que não foi impugnado pelo INSS que tão somente afirmou
equivocadamente já ter reconhecido o período rural compreendido entre 01.01.1978 e 15.02.1982 (quando na verdade só
reconhecera entre 01.01.78 e 31.12.1980 consoante CNIS juntada na Contestação), devendo assim por conseguinte ser
MANTIDA INTÁCTA pelos seus próprios fundamentos, por questão de justiça (no máximo ligeiramente aprimorada, ante a
contundência da prova material dos autos, e evidente erro material do INSS, data vênia, provado pelo seu próprio CNIS ao listar
o período rural (ÚNICO) reconhecido, entre 01.01.1978 e 31.12.1980 embora anote equivocadamente no rodapé do formulário
que tal período chegaria a 1982, sem contudo listar tal período complementar entre 1980 e 1982 porque inexistente, data vênia)

De fato, o período computado pelo INSS foi de 01/01/1978 a 31/12/1980, conforme fl. 47 do procadm1 do
evento 11.

O voto condutor do acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar que o INSS havia computado
o período de atividade rural até 15/02/1982, quando, na verdade, essa data correspondia ao final do primeiro período de
filiação referido dentre os "períodos de qualidade de segurado".

Portanto, tomando por base o período acima apontado - 01/01/78 a 31/12/1980, devem ser somados os
seguintes períodos concedidos na sentença: 1/1/1975 a 31/12/1977 (3 anos) e de 01/01/1981 a 01/07/1983 (2 anos, 6 meses
e 1 dia).

Ou seja: devem ser somados 5 anos, 6 meses e 1 dia (concedidos na sentença) aos 30 anos 7 meses e 29 dias
(reconhecidos pelo INSS).

A soma atinge 36 anos e 2 meses.

Assim é que o dispositivo do acórdão embargado deve ser o seguinte:

RECURSO INOMINADO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO apenas para retificar o tempo de
contribuição para 36 anos e 2 meses.

Mantem-se a sentença quanto à concessão do benefício e antecipação de tutela.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é
vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para,
sanando a contradição reconhecida, alterar o acórdão embargado, cujo dispositivo passa a ser o acima referido.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000409428v5 e do código CRC 19417ae7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 325



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 62/259



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 63/259

5000836-89.2018.4.02.5002 500000432160 .V3 JESXGBB51459© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5000836-89.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROMULO DUTRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE
ESPECIAL E PERÍODO NÃO RECONHECIDO PELO INSS. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ROMULO DUTRA DE OLIVEIRA, impugnando sentença com o
seguinte teor:

“Colocadas as premissas, verifico que constitui pedido autoral o reconhecimento e  cômputo dos períodos de 01/06/1975 a
01/01/1976 e 02/05/1976 a 01/10/1976, supostamente laborados no Frigorífico Cachoeiro, bem como o enquadramento como
especial e posterior conversão em comum dos intervalos de 01/05/2005 a 30/04/2006, 01/05/2006 a 30/04/2007, 01/05/2008 a
30/04/2009, 01/05/2009 a 30/04/2010, 01/05/2011 a 01/11/2012. Requer ainda que sejam considerados no cálculo períodos nos
quais esteve em gozo de auxílio-doença.

Observo, porém, no resumo de cálculo para tempo de contribuição contido no documento 06 (fl. 51) que o intervalo de
03/01/1987 a 13/10/1994 e os períodos nos quais o autor esteve em gozo de auxílio-doença restam incontroversos, tendo em vista
que foram reconhecidos administrativamente pelo INSS, faltando ao autor, portanto, interesse de agir.

Quanto aos intervalos nos quais o autor alega ter trabalhado no Frigorífico Cachoeiro, não vejo como acolher o pleito. Isto
porque não há provas robustas que comprovem o desempenho do labor. Há nos autos apenas um extrato do FGTS onde consta
que o autor foi admitido, não sendo possível inclusive afirmar o momento do término do contrato de trabalho. Pode o autor, caso
queira, pleitear junto a Justiça do Trabalho, competente nestes casos, o reconhecimento do suposto vínculo de labor.

Passo à análise da pretensão de reconhecimento e conversão de tempo de serviço especial. A questão posta em debate cinge-se
em se perquirir se o demandante, de fato, como afirmado em sua inicial, exerceu atividades em condições especiais não
reconhecidas pelo réu em todos os períodos sustentados, de forma a possibilitar-lhe coligir tempo de contribuição suficiente a
inativação pleiteada.

No que se refere aos períodos de 01/05/2005 a 30/04/2006, 01/05/2006 a 30/04/2007, 01/05/2008 a 30/04/2009, 01/05/2009 a
30/04/2010, 01/05/2011 a 01/11/2012, atesta o Perfil Profissiográfico Previdenciário (doc. 03, fl. 06/07), que o autor esteve
exposto ao agente nocivo ruído, contudo, o documento é silente quanto ao nível de exposição, o que obsta o enquadramento dos
períodos como especiais, devendo os mesmos serem considerados comuns.

Sobre a alegação do réu quanto a ausência de apresentação dos PPP da empresa Jolivan no procedimento administrativo,
cumpre mencionar que os mencionados documentos não socorreriam o autor, uma vez que não apresentam os requisitos mínimos
para elevar a atividade ao grau de especial. Frise-se que à atividade de motorista não é possível atribuir contagem especial por
categoria profissional a partir de 29/04/1995.

Analisada a pretensão de reconhecimento do tempo de serviço especial, verifico que não houve modificação da situação fática
apresentada ao réu no momento do requerimento administrativo, quando foram computados ao autor o tempo total de 33 anos,
04 meses e 29 dias de contribuição.

Em face de tal constatação, não há como reconhecer o direito do autor à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição
pleiteada por ausência de um dos requisitos essenciais, quais seja, tempo mínimo de contribuição, sendo a improcedência do
pedido medida que se impõe.

 III - DISPOSITIVO

Do exposto, quanto ao reconhecimento do período de 03/11/1987 a 13/10/1994 e do computo dos períodos de auxílio-doença,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Quanto aos demais pedidos julgo-os
improcedentes, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Alega o recorrente (Evento 20 – RecIno1) que:

“Períodos não computados:

01/06/1975 a 01/01/1976 – Frigorifico Cachoeiro

02/05/1976 a 01/10/1976 – Frigorifico Cachoeiro
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Considerando que tais vínculos encontram-se na ordem cronológica e são contemporâneos. Os únicos vínculos que não foram
juntados nos autos do processo administrativo são os com o empregador Frigorífico Cachoeiro nos períodos de 01/06/1975 a
01/01/1976 e 02/05/1976 a 01/10/1976, vez que a CTPS que constava esses vínculos foi perdida/extraviada, contudo consta nos
autor o extrato de FGTS, sendo possível comprovar o período trabalhado pelo Autor.

Ficou fora da contagem também o período que o autor esteve no gozo de auxilio doença.

[...] A lei 8.213/91 autoriza expressamente a contagem do período de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez como
tempo de serviço para aposentadoria, desde que o afastamento tenha sido intercalado com períodos de atividade laborativa.

[...] Dessa forma, o autor possui 37 anos 03 meses e 19 dias de tempo de contribuição, e com mais de 59 anos de idade somando
tempo de contribuição + idade passa dos 96 pontos, razão pela qual faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição sem incidência do fator previdenciários nos termos do art. 29-c e incisos da lei 8213/91.

[...] O autor pretende ver reconhecido o tempo trabalhado em atividade considerada prejudicial à sua saúde, nos períodos
trabalhados como mecânico de 03/01/1987 a 13/10/1994 na empresa Viação Itapemirim e de motorista de 01/05/2005 a
30/04/2006, 01/05/2006 a 30/04/2007, 01/05/2008 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 30/04/2010, 01/05/2011 a 01/11/2012 na empresa
Transportadora Jolivan LTDA.

[...] No presente caso, o autor laborou em atividade especial no período de 01/05/2005 a 30/04/2006, 01/05/2006 a 30/04/2007,
01/05/2008 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 30/04/2010, 01/05/2011 a 01/11/2012 na empresa Transportadora Jolivan LTDA. É o que
comprova a anotação em CTPS e CNIS e PPP, com concluindo que o autor desenvolveu sua atividade profissional, na função de
motorista, para empregador do ramo de transportes, de forma habitual e permanente. Referida atividade encontra classificação
no código 2.4.4 do Decreto nº 53.831/64 e código 2.4.2 do Anexo I do Decreto nº 83.080/79.”

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do período não computado pelo INSS

Alega o autor que o período de 01/06/1975 a 01/01/1976 e 02/05/1976 a 01/10/1976 não foi reconhecido pelo INSS, pois a
CTPS que possuía tais vínculos no Frigorífico fora perdida/extraviada.

No documento (Evento 1 – OUT3, página 7) consta na “Visão Unificada – SFG” que o autor esteve vinculado ao “Frig
Cachoeiro Ltda” pelo período de 01/06/1975 a 01/01/1976.

Por fim, no documento (Evento 1 – OUT3, página 31), consta Extrato Completo da Caixa, onde comprova o labor do autor
na Empresa “Frig Cachoeiro Ltda” com data de admissão em 02/05/1976 e data de saída (movimentação L) em 01/10/1976.

Dessa forma, tais documentos comprovam o labor do autor no período alegado, assim, reconheço os períodos de
01/06/1975 a 01/01/1976 e 02/05/1976 a 01/10/1976 para passarem a estar na contagem de tempo de contribuição.

II.B. Da atividade especial.

03/01/1987 a 13/10/1994

Tal período já foi enquadrado como especial administrativamente (Evento 12 – PROCADM2).

01/05/2005 a 30/04/2006, 01/05/2006 a 30/04/2007, 01/05/2008 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 30/04/2010, 01/05/2011 a
01/11/2012

O autor laborou, nesses períodos, como motorista de "Truck" ou de Carreta B, conforme indica o PPP de ev.1-proc2.

Todos os períodos são posteriores à Lei 9032/95. Logo, não há que se falar em enquadramento da atividade profissional.

O PPP indica apenas ruído, mas sequer menciona qual seria a sua concentração. 

Logo, não há como qualificar como especiais os períodos referidos.

II.C. Do período de auxílio doença

Esteve em gozo de auxílio doença o autor nos períodos de (CNIS à Evento 1 – PROCADM5, página 43):

- 25/10/2008 a 30/03/2009 (auxílio doença previdenciário);

- 27/12/2011 a 16/03/2012 (auxílio doença por acidente do trabalho).
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Diz o tema/repetitivo 998 do STJ que:

“O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou
previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.”

Assim, como os períodos imediatamente anteriores ao período de gozo de auxílio-doença não são especiais, esses também
não serão.

III – Do tempo de contribuição

Administrativamente possuía o autor o tempo de contribuição de 33 anos, 4 meses e 29 dias (Evento 12 – PROCADM2,
página 29).

Acrescido os períodos de 01/06/1975 a 01/01/1976 e 02/05/1976 a 01/10/1976 a esse cálculo temos o seguinte tempo a
somar: 1 anos e 1 dia.

Período:                                 Modo:             Total normal: Acréscimo:     Somatório:

01/06/1975 a 01/01/1976  normal                       0 a 7 m 1 d     não há                        0 a 7 m 1 d

02/05/1976 a 01/10/1976  normal                       0 a 5 m 0 d     não há                        0 a 5 m 0 d

Alcança o autor o tempo total de contribuição de 34 anos e 5 meses, não alcançando o tempo necessário para a concessão
do benefício.

IV – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO no sentido de incluir na contagem de tempo de
contribuição os períodos de 01/06/1975 a 01/01/1976 e 02/05/1976 a 01/10/1976.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000432160v3 e do código CRC 2e5a027a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000497-21.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MAGNO TAVARES DOS REIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. HIDROCARBONETOS. RECURSO DO
AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. 

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, Magno Tavares dos Reis, impugnando sentença que condenou o
INSS a "... AVERBAR em nome  de MAGNO TAVARES DOS REIS, como tempo especial o período de 17/01/1981 a
11/03/1985, 15/10/1987 a 04/06/1988 e 08/04/2010 a 05/12/2011.”

Alega o recorrente que:

- “Cumpre esclarecer, contudo, que os formulários PPP’s apresentados aos autos, contidos ao evento nº 01, arquivo
“PROCADM8”, páginas 21/29 dão conta expressa do exercício da atividade de mecânico, desempenhando manutenção, reparo e
substituição de peças em veículos, atividades relativas à manutenção preventiva e corretiva ou, ainda, manutenção de máquinas
equipamentos de grande porte, estes últimos junto à empresa Pelicano Construções LTDA.

(...)

... do formulário PPP contido às páginas 21/22 do arquivo outrora referenciado consta o fornecimento apenas de “creme de
proteção”, não havendo qualquer menção a luvas, máscaras respiratórias e sapatos, ao passo que da NR 06, Anexo I2, estes
seriam no mínimo os equipamentos de proteção individual imprescindíveis ao desempenho “seguro” da atividade com exposição
a agentes nocivos químicos. E olhe lá quando não necessários óculos de proteção, perneira, calça, macacão etc.

E pior. À exceção do PPP mencionado acima, os demais formulários dos autos sequer mencionam o número do certificado de
aprovação do EPI, fazendo constar “pró-forme” a indicação de fornecimento de EPC e EPI “eficazes”.

Tem-se portanto que a eficácia do EPI deve restar indubitavelmente comprovada, ao passo que os formulários dos autos no
mínimo são deficitários quanto a esta informação, não sendo possível asseverar nem que foram fornecidos ou quais foram, quiçá
se foram capazes de eliminar de forma efetiva a insalubridade advinda da exposição ao agente.

(...)

... o único PPP que informa disponibilização do EPI, informa apenas e tão somente creme de proteção.

”.

Assim, requer sejam considerados especiais por exposição ao agente nocivo hidrocarboneto nos períodos de 09/04/1999 a
02/05/2002, 08/09/2005 a 26/06/2007, 01/08/2007 a 07/04/2010 e 06/12/2011 a 26/01/2012.

Também pediu seja computado o tempo de contribuição relativo ao período de 1/1/99 a 3/4/99, nos seguintes termos: “Nem
se fale quanto ao cômputo do interstício de 01.01.1999 a 03.04.1999 conforme expressado na peça inaugural, situação
para a qual o INSS sequer opôs resistência, haja vista nem mesmo ter tratado em sua peça contestatória, quando o vínculo
encontra-se devidamente corroborado por anotação contida em CTPS, evento nº 01, arquivo “PROCADM8”, páginas 5, 8
e 11.”

II – Fundamentação

II.A. Do agente hidrocarboneto:

Acerca da utilização de EPI eficaz, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão publicado em 12/02/2015, proferido em sede
de repercussão geral, decidiu a questão no seguinte sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -
EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES
NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR.
COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS
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PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(...)

10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição
do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial.

11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do
inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a
premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto
porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a
que o empregado se submete.

[...]

14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.

15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.

(ARE 664335, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029
DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Dessa forma, cabe ao autor comprovar que o EPI ao qual fez uso não era eficaz. Caso não o comprove, deverá ser
considerado o que constar no PPP.

09/04/1999 a 02/05/2002

O PPP (Evento 1 – PROCADM8, página 21/22) afirma que o EPI era eficaz (creme de proteção). Logo, o período de
trabalho deve ser considerado comum.

08/09/2005 a 26/06/2007

PPP (Evento 1 – PROCADM8, página 23/24) comprova que o EPI era eficaz. Logo, o período de trabalho deve ser
considerado comum.

01/08/2007 a 07/04/2010

O PPP (Evento 1 – PROCADM8, página 25/26) não apresenta exposição a hidrocarboneto e a exposição ao agente ruído
está abaixo do limite legal. Logo, o período de trabalho deve ser considerado comum.

06/12/2011 a 26/11/2012

O PPP (Evento 1 – PROCADM8, página 27/28) comprova que o EPI era eficaz. Logo, o período de trabalho deve ser
considerado comum.

II.B. Do período de labor na empresa “A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA” não computado pelo
INSS (01/01/1999 a 03/04/1999).

Apesar de não constar no CNIS remuneração referente ao período de 1999, analisando a CTPS (Evento 1 – PROCADM8,
página 5) e documento emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Evento 1 – OUT5, consta a remuneração do autor
no ano de 1999 na referida empresa, assim, o período de 01/01/1999 a 03/04/1999 deve ser computado no cálculo de tempo
de contribuição.

III – Dispositivo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para acrescentar no cálculo de tempo de
contribuição o período de 01/01/1999 a 03/04/1999.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002622-71.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CEZAR BELLO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. ESPECIALIDADE
RECONHECIDA . RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autarquia ré, impugnando sentença que enquadrou como especiais os
períodos de 13/10/1988 a 18/12/1994, 01/04/2005 a 06/02/2012 e 03/08/2012 a 19/09/2017, converteu-os em comum, e:

“Do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar o réu a implantar, em favor da parte autora, PAULO CEZAR BELLO, CPF nº 799.667.217-20, o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DIB em 20/09/2017 e DIP na data da presente Sentença, considerando o
tempo total de 36 (trinta e seis) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, levando-se em consideração os períodos acima
reconhecidos como especial, devidamente convertidos em tempo de atividade comum, bem como todos os períodos, comuns
e/ou especiais, que já foram reconhecidos administrativamente.”

Alega o recorrente que:

- a técnica de aferição do agente nocivo ruído está em descompasso com o exigido;

- o período em que o autor recebe auxílio-doença comum (27/10/2007 a 23/11/2007) não pode ser considerado como
atividade especial;

- o índice de correção monetária está em desacordo;

Dessa forma requer a reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Do agente nocivo RUIDO:

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese de que era obrigatória a
utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de
trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do
perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no
incidente de uniformização nacional para modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação
(Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das
metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente
ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

Passo à análise dos períodos:

- 01/04/2005 a 06/02/2012:

Com relação ao PPP que há em ev.1-ppp5 (págs.4/5), o LTCAT (Evento 35 – OUT3) comprova a utilização da NR-15 e da
dosimetria como técnica (página 7 do LTCAT);

- 03/08/2012 a 19/09/2017:
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A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5); ao passo que a NHO-1 adota
o valor 3 (na NHO-1, q=3).

Referente ao PPP (Evento 1 – PROCADM4; página 26/27), o LTCAT (Evento 35 – OUT2) comprova a utilização da
NHO 01, pois na página 4 do LTCAT apresente “taxa de troca – 3 dB” que é o “q”. Quanto à técnica, foi utilizada a
dosimetria, cf. página 2 do LTCAT (rubrica "análise do resultado").

Conclusão: em ambos os períodos concedidos houve observância dos parâmetros indicados na tese adotda pela TNU no
julgamento do Tema 174.

II.B. Do período de auxílio doença:

Discorre o tema/repetitivo 998 do STJ que:

“O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou
previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.”

Dessa forma faz jus a especialidade o autor no período em que recebeu o auxílio doença (27/10/2007 a 23/11/2007).

II.C. Da correção monetária

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora benefício previdenciário. Fixou que
os juros moratórios devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº
9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-e. O INSS pretende que esta
TR-ES altere o critério de correção do débito fixado na sentença, para que incida integralmente o art. 1º-F da Lei nº
9.494/1997 até 20/09/2017, data do julgamento do RE 870.947

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo
1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos
oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio
do STF na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve modulação
dos efeitos.

III – Dispositivo

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000418393v4 e do código CRC d5752142.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5001666-21.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CARLOS GOMES (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO INOMINADO INSS. FALTA DE
RESPONSÁVEL TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia Ré, buscando a reforma da sentença cuja fundamentação segue
abaixo transcrita:

"Do caso dos autos

Passo à análise dos períodos reivindicados pelo autor e não reconhecidos pelo réu.

I) 01/04/1978 A 31/01/1981 – S.B. Ferreira – PPP Evento 1, doc. 05: O documento apresentado (PPP) demonstra o
preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

II) 01/01/1982 a 02/01/1985  – S.B. Ferreira – PPP Evento 1, doc. 5: O documento apresentado (PPP) demonstra o
preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

III) 01/06/1985 a 09/11/1989 – S.B. Ferreira – PPP Evento 1, doc. 5: O documento apresentado (PPP) demonstra o
preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

IV) 03/05/1990 a 15/04/1992 – S.B. Ferreira – PPP Evento 1, doc. 5: O documento apresentado (PPP) demonstra o
preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

V) 03/05/1993 a 08/08/1994 – S.B. Ferreira - PPP Evento 1, doc. 5: O documento apresentado (PPP) demonstra o
preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

VI) 02/01/1996 a 25/03/1997 - O documento apresentado (PPP), demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para
o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

VII) 01/10/1997 a 10/12/1998 - PPP Evento 1, doc. 5: O documento apresentado (PPP) demonstra o preenchimento de todos os
requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

VIII) 22/07/2014 a 21/05/2018 - PPP Evento 1, doc. 5: O documento apresentado (PPP) demonstra o preenchimento de todos os
requisitos formais para o reconhecimento do período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.
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IX) 02/01/2008 a 02/09/2013 - PPP Evento 1, doc. 5: O PPP não indica a exposição do autor a ruído em intensidade superior à
permitida, motivo pelo qual não há como reconhecer a especialidade do período.

Ressalto que a fundamentação do INSS quanto ao descumprimento da NHO 01 da FUNDACENTRO não tem respaldo jurídico,
conforme fundamentado acima.

[...] Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar
o réu a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, conforme prevista no artigo 201, §7º, I, da
CF/88, a favor da parte autora (art. 16 da Lei 10.259/01), aplicando a regra do fator previdenciário acaso seja mais vantajosa
do que a regra 85/95, considerando o tempo total de 35 anos, 06 meses e 03 dias. Fixo a DIB em 29/03/2018 e a DIP na data de
hoje."

Alega o recorrente que (Evento 30 - RecIno1):

"[...] AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS NO PERÍODO DE 01/06/1985 a 09/11/1989: No PPP
apresentado não constam responsáveis pelos registros ambientais (médico ou engenheiro do trabalho) em relação ao período de
01/06/1985 a 09/11/1989: 

[...] Desta forma, não havendo a informação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho responsável pela
monitoração e pelos registros ambientais no período compreendido entre 01/06/1985 e 09/11/1989, não há como o período ser
considerado especial."

Assim, requer que o período de 01/06/1985 a 09/11/1989 não seja considerado como especial.

II. Fundamentação 

Analisando o caso dos autos, verifica-se que o PPP referente ao período de 1/6/85 a 9/11/89 (Evento 1 - PPP4, páginas
5/6) não possui indicação de responsável pelos registros ambientais. Nesse período o autor laborou no setor "marmoraria"
como ajudante de acabamento na empresa SB Ferreira.

Contudo, ao analisar os demais PPP's, referentes ao labor do autor na mesma empresa (S.B. Ferreira), nos mesmo setor e
função (marmoraria/ajudante de acabamento),  seja no período imediatamente anterior (01/01/1982 a 02/01/1985), seja no
imediatamente posterior (03/05/1990 a 15/04/1992) ao período impugnado (1/6/85 a 9/11/89), depreende-se que há, nos
outros 2 PPPs, indicação do responsável pela mensuração dos agentes (ev.1-PPP4, páginas 7/8 e páginas 9/10).

Considerando que há indicação do responsável técnico no período anterior e no período posterior ao que foi impugnado no
recurso; que o autor laborou, nos 3 períodos, para a mesma empresa e na mesma função; concluo que a ausência de
indicação do responsável técnico no período impugnado é dado insuficiente para desqualificá-lo da caracterização de
especial.

III. Dispositivos

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000423191v6 e do código CRC 0cefafee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5002048-51.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JORGE JOSE STEFANIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A
CALOR ACIMA DO LIMITE LEGAL NÃO COMPROVADO. LABOR RURAL COMPROVADO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, JORGE JOSE STEFANIA, em face da sentença (Evento 19 – SENT1)
que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Requer o recorrente a reforma no seguinte sentido (Evento 25 – PET1):

"Não há razão para desconsiderar todo o trabalho rural do recorrente pelos simples motivos das qualificações de suas funções
estarem como “ vaqueiro” e “mensalista” em alguns documentos."

(...)

"E conforme se verifica da transcrição das testemunhas correlacionado com as provas materiais, como por exemplo a escritura
da propriedade do Sr. Hermolão Coitinho, é possível concluir que o autor era definitivamente meeiro do Sr. Coitinho."

(...)

"Portanto, constata-se que todos os documentos apresentados apontam que o recorrente exerceu atividade rural, sendo suas
testemunhas unânimes em comprovar que a atividade rural era como meeiro para o Sr. Coitinho, devendo a sentença ser
reformada nesse ponto, sendo reconhecido o período de atividade rural exercido no período de 04/1975 a 03/1986."

(...)

"No período compreendido entre 20/04/1989 a 11/07/1989, trabalhado na “CERÂMICA INCESA LTDA - ME”, a função do
requerente está dentre as funções consideradas penosas previstas no decreto 53.831/64 (1.1.1 CALOR, 2.5.3 CALDERARIA,
etc.)."

Alega, ainda, que nos períodos de 02/01/2003 a 31/03/2008 e 02/02/2009 a 29/01/2010 esteve exposto a calor acima do
limite legal.

Dessa forma pugna pela reforma da sentença.

II – Fundamentação

II.A. Eis o teor da sentença

“[...]

Tempo de serviço rural

O autor alegou que exerceu labor rural, como vaqueiro e lavrador, no período entre abril de 1975 a março de 1986.

O INSS não reconheceu o período de atividade rural, sob a justificativa de que "os documentos ora juntados ao seu pedido não
são suficientes para comprovar o labor rural (segurado especial), eis que a própria referência da profissão/ categoria que consta
na carteira sindical como sendo 'mensalista' sugere que se trata de segurado empregado, cuja comprovação do exercício da
atividade em tal categoria, obedece os critérios estabelecidos no art. 2° da Portaria MPF n. 170, de 25/4/2007" (evento 1,
PROCADM6, fl. 27). 

Essa motivação foi reiterada na decisão da 24ª Junta de Recursos da Previdência Social, conforme a seguir transcrito: "não
foram juntadas aos autos provas materiais contemporâneas e em nome do interessado, sendo certo ainda que a informação de
lavrador mensalista na ficha de inscrição junto ao STR leva a crer tratar-se de lavrador empregado" (evento 1, PROCADM7, fl.
35).
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A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida a prova exclusivamente
testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).  O início de prova material, porém, precisa ser complementado pela prova
testemunhal, uma vez que se trata de mero indício de atividade rural.

Dentre os documentos exibidos, formam início de prova material contemporâneo ao período em que o autor afirmou ter exercido
atividade rural (até 1986) os seguintes:

certificado de alistamento militar, em que consta a profissão de vaqueiro do autor, datado de 30/6/1981 (evento 1,
PROCADM5, fl. 1)

carteira sindical rural, em nome do autor, categoria mensalista, com data de admissão em 9/11/1982 (evento 1,
PROCADM5, fl. 2).

De acordo com a Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização, “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não
se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. A eficácia probatória
dos documentos pode ser estendida com base em prova testemunhal convincente.

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

1ª Testemunha – Altair Francisco Dondoni

Conheceu o autor na época em que ele chegou à fazenda, quando ele tinha uns dezesseis anos; na fazenda Coitinho, em São
Pedro/São Roque do Canaã; o autor era meeiro; o proprietário da fazenda era o Hermolão Coitinho; o autor trabalhava com
café, com lavoura; na época o autor era solteiro, chegou sozinho; não sabe exatamente qual era o ano; não sabe exatamente
quantos anos o autor ficou na fazenda, mas foram uns dez anos; é proprietário, mora a 1,5 km da fazenda onde o autor
trabalhava; tem a mesma idade do autor; se encontravam na igreja, se encontravam direto, saíam junto, chegaram lá na mesma
idade, mas não se lembra o ano exato; tem muito tempo que o autor saiu do meio rural; quando saiu de lá o autor foi morar em
Santa Rosa, estava trabalhando com carteira assinada; a família do autor foi com ele para Santo Antonio, quando conheceu o
autor ele não era casado, morava na fazenda do Coitinho, sozinho; não demorou muito depois que o autor se casou para se
mudar da roça; o sogro do autor é quase seu vizinho, então se encontram direto; o autor não chegou a trabalhar na propriedade
do sogro; o autor se casou, continuou morando na mesma propriedade, depois se mudou, agora está trabalhando em São Roque
do Canaã; o autor era lavrador, não se lembra se ele fez trabalho de vaqueiro; conhece o autor há trinta ou quarenta anos;
nesse local em que o autor trabalhou tinha gados; quem cuidava dos gados era outra pessoa que era vaqueiro, não sabe se ele
esta lá até hoje; que se lembre, o autor não trabalhou como vaqueiro; o autor cuidava da plantação, essa parte só ele que fazia,
e o vaqueiro não ajudava; o proprietário da terra pagava esse vaqueiro; o autor era meeiro, recebia da plantação; o autor
morava dentro da fazenda, sozinho; o autor se casou morando na propriedade; a esposa do autor sempre foi doméstica, na roça a
mulher sempre ajuda o marido; a localidade da propriedade é São Pedro; continua nessa localidade até hoje, o autor saiu de lá;
tem muitos anos que o autor saiu; o autor tem filhos, acha que ele teve dois filhos na propriedade.

2ª Testemunha – Antonio Cezar Dondoni

Conheceu o autor em São Pedro, tem uns trinta e cinco ou quarenta anos mais ou menos; trabalhava na roça, e o autor também
trabalhava na roça; como eram da mesma propriedade, tinham contato na igreja e jogando bola; o autor trabalhava para o
Coitinho, era meeiro, plantava café; o autor ficou nessa propriedade de seis a oito anos mais ou menos; quando saiu de lá o
autor foi trabalhar em outro lugar na roça, mas não tiveram mais tanto contato como tinham antes; o autor se casou e teve filhos
na propriedade; o autor era meeiro, não teve contrato; o autor não recebia por mês, ele era meeiro; o sogro do autor também
tinha uma propriedade rural; a propriedade do sogro era muito pequena, a família era grande e não tinha muito espaço, a
propriedade não era só do sogro, era da família; tem uns vinte a trinta anos que o autor saiu de lá, mas continua trabalhando na
roça com carteira assinada.

3ª Testemunha – Elior Fernando Bonatti

Conhece o autor há aproximadamente trinta ou trinta e cinco anos; o conheceu em São Pedro; trabalhavam com lavoura na
fazenda Coitinho; o autor era funcionário da fazenda, fazia as atividades do meio rural; sempre conheceu o autor no meio
rural; não sabe quando o autor ganhava e se ganhava; o autor ficou um bom tempo fazendo esse serviço; via o autor como
lavrador, na fazenda um dia estão na lavoura, outro dia em outro lugar, mas sempre viu o autor trabalhando mais com
lavoura; hoje a propriedade é da Izete Coitinho, na época deveria ser dos pais dela; não conhecia ninguém que era responsável
pelo gado, conhecia mais o autor; tinha mais funcionários na fazenda, mas o seu conhecimento maior era com o autor; não
chegou a ver se os outros funcionários trabalhavam com gado porque conhecia mais o autor; morava em outra comunidade
chamada Santa Rosa; via o autor trabalhando, ia muito à casa do autor e ele ia muito à sua casa; era muito difícil ver as pessoas
trabalhando, porque, quando ia, às vezes elas estava em outra atividade.

Não há correlação lógica entre o início de prova material e a prova testemunhal. 

O certificado de alistamento militar indica que a profissão do autor era a de vaqueiro (evento 1, PROCADM5, fl. 1), mas as
testemunhas negam que o autor tenha trabalhado como vaqueiro, afirmaram que ele era lavrador, cuidava da plantação.

A carteira sindical rural classificou o autor como lavrador na categoria mensalista (evento 1, PROCADM5, fl. 2), ou seja,
trabalhador que recebe salário por mês, mas a segunda testemunha atestou que o autor era meeiro. As outras testemunha não
esclareceram a forma de contratação do autor.

A ausência de correlação lógica entre o frágil início de prova material e o depoimento das testemunhas não permite completar o
suporte probatório com a mínima consistência necessária ao reconhecimento do exercício de atividade rural. 
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A prova testemunhal sem correlação lógica com o início de prova material se equipara à prova exclusivamente testemunhal, que
é vedada por lei (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Por isso, considero a prova insuficiente para respaldar a averbação de tempo de serviço rural.

[...]O autor alegou que, "No período compreendido entre 20/04/1989 a 11/07/1989, trabalhado na 'CERÂMICA INCESA LTDA -
ME', a função do requerente está dentre as funções consideradas penosas previstas no decreto 53.831/64 (1.1.1 CALOR, 2.5.3
CALDERARIA, etc.)" (evento 1_INIC1, fl. 9).

Ocorre que, segundo a anotação na CTPS, no período de 20/4/1989 a 11/7/1989 o autor exerceu o cargo de carregador de
material na empresa INCESA Indústria Cerâmica Espírito Santo Ltda. (evento 1_PROCADM4). Essa atividade não está
classificada no quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.080/79. Não há nenhuma comprovação
de que o autor exercia função equivalente à de caldeireiro. Logo, é inviável o enquadramento por categoria profissional. 

Além disso, o autor não exibiu formulário técnico referente a esse período. A alegada exposição a calor não pode ser presumida,
principalmente por se tratar de agente nocivo quantitativo (e não qualitativo), ou seja, só configura condição especial de
trabalho quando extrapola determinado limite de tolerância. 

[...]Para comprovar condição especial de trabalho nesses períodos, o autor exibiu Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido
pela empresa Cerâmica Rúdio Ltda. (evento 1_PROCADM7, fls. 5-6). O PPP informa exposição a ruído em nível médio
equivalente a 80,0 dB(A), no interstício de 2/1/2003 a 31/3/2008, e 76,5 dB(A), no período de 2/2/2009 a 29/1/2010.

[...]O PPP ainda atestou exposição a calor. Quanto ao calor, faltam parâmetros para avaliar o limite de tolerância que se
aplicava ao caso do autor. O PPP limitou-se a informar o índice IBUTG. Ocorre que, em se tratando de calor, o limite de
tolerância é variável. Sua identificação depende da informação de alguns fatores inerentes ao ambiente de trabalho, conforme
explicarei a seguir. Sem essas informações, não é possível aferir se o índice IBUTG informado caracteriza condição especial de
trabalho.

[...]O PPP informou o índice IBUTG, mas não informou a o tipo de atividade (leve, moderada ou pesada), nem o regime de
descanso no trabalho, nem a taxa de metabolismo média. Por isso, não é possível aferir se o índice IBUTG informado caracteriza
condição especial de trabalho.

[...] Julgo IMPROCEDENTES os pedidos.”

II.B. Do enquadramento profissional

Não existe material probatório apto a indicar qualquer suposição de exposição ao calor acima do limite legal no período de
20/04/1989 a 11/07/1989, bem como, também não é possível fazer o enquadramento profissional do autor, pois, conta em
sua CTPS (Evento 1 – PROCADM4; página 15) que o mesmo tinha o cargo de “carregador de material”, e, assim não se
enquadra no rol previsto no decreto nº 53.831/64.

Dessa forma, se mantém incólume a sentença nessa parte.

II.C. Da exposição ao agente calor.

Quanto ao agente calor, o Anexo 3 da NR 15 traz a seguinte tabela para fins de definição da nocividade do referido agente: 
     

TIPO DE ATIVIDADE

REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM DESCANSO NO PRÓPRIO LOCAL DE
TRABALHO(por hora)

LEVE MODERADA PESADA

Trabalho contínuo até 30,0 até 26,7 até 25,0
45 minutos trabalho
15 minutos descanso

30,1 a 30,5 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9

30 minutos trabalho
30 minutos descanso

30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9

15 minutos trabalho
45 minutos descanso

31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0

Não é permitido o trabalho, sem a adoção de Medidas adequadas de controle acima de 32,2 acima de 31,1 acima de 30,0

Passo a analisar os documentos carreados.

Constata-se no PPP do autor, Evento 30 – PPP2, que o mesmo esteve exposto ao agente nocivo calor durante dois períodos
distintos, sendo eles:
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(i) 02/01/2003 a 31/03/2008: trabalhava como OLEIRO no setor de produção da Cerâmica Rúdio Ltda. 26,7 IBUTG.
Trabalho Moderado - regime de trabalho intermitente com descanso em outro local. O período é comum, visto que o
IBUTG indicado seria comum mesmo que a atividade fosse desempenhada em caráter contínuo (cf. quadro acima). Para
além disso, o PPP não informa qual o período de descanso.

(ii) 02/02/2009 a 29/01/2010: trabalhava como OLEIRO no setor de produção da Cerâmica Rúdio Ltda. 27,6 IBUTG
(Trabalho Moderado - regime de trabalho intermitente com descanso em outro local). O período é comum, visto que o
PPP  não informa qual o período de descanso, de modo que o autor não logrou comprovar se restaram ultrapassados os
limites indicados no quadro acima.

II.D. Do tempo de atividade rural

O autor pretende obter a averbação do tempo rural exercido em regime de economia familiar no período de 10/04/1975 a
março/1986, ou seja, a partir dos 12 anos de idade até o período anterior ao primeiro vínculo registrado na CTPS.

Alega o autor ter trabalhado como meeiro na Fazenda Coutinho no referido período. 

Na Carteira do STR, com data de emissão no ano de 1982, consta profissão de lavrador mensalista e no Certificado de
Alistamento Militar, emitido em 1981, vaqueiro (Evento 1 PROCADM5 - fl. 1 e 2).

As testemunhas confirmaram o labor rural exercido pelo autor, apesar de uma das testemunhas dizer que o autor chegara na
Fazenda quando já tinha aproximadamente 16 anos de idade. 

Não há controvérsia quanto à natureza rural do trabalho do autor desempenhado a partir dos 16 anos de idade na Fazenda
Coutinho. Entendo que as divergências quanto às funções exercidas (vaqueiro, lavrador, meeiro) não são impeditivas ao
reconhecimento do labor rural, tendo em vista o início de prova material satisfatório e a prova testemunhal convincente.

Nessas condições, o autor tem direito à averbação do labor rural, na qualidade de segurado especial, no período de
10/04/1979 até 03/1986.

II.E. Da contagem do tempo de contribuição

O INSS reconheceu na via administrativa 23 anos, 2 meses e 29 dias (Evento 1 PROCADM6 - fls. 24/25), que acrescidos
do tempo de serviço rural, reconhecido por ocasião do julgamento deste recurso (6 anos, 11 meses e 21 dias), totalizam 30
anos, 2 meses e 20 dias.

Não há, portanto, tempo de contribuição suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

II.F. Da reafirmação da DER

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe-STJ em 02/12/2019, firmou a seguinte
tese a respeito da reafirmação da DER, vinculado ao tema repetitivo nº 995:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para
a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional
nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Neste contexto, a reafirmação da DER seria possível, consoante tese fixada pelo STJ, considerando que em consulta
ao CNIS da parte autora constata-se que houve continuidade do exercício de atividade laborativa após o requerimento
administrativo, em 22/07/2016.

Entretanto, ainda assim, a parte autora não atinge 35 anos de tempo de contribuição, conforme segue:
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III – Dispositivo

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para condenar o INSS a averbar o
tempo de serviço rural exercido no período de 10/04/1979 até 03/1986, para todos os efeitos, exceto carência (§ 2º do
art. 55 da Lei 8.213/91). Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000365128v23 e do código CRC de2fcdca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5001369-48.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARGARIDA PAULUCIO CORREA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL. RECURSO PROVIDO. 

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da
sentença que julgou  parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação do período de 05/06/1975 a
01/02/1986, exercido na qualidade de segurada especial. Alega, em suas razões, o que se segue: 

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o INSS a averbar como tempo de serviço rural o
período de 05/06/1975 a 01/02/1986. 

Entretanto, em relação ao período averbado, não foi juntado nenhum documento contemporâneo que possa ser utilizado como
início de prova material e comprove o trabalho rural alegado. 

O inconformismo da autarquia previdenciária diz respeito especificamente ao período de 10/10/1984 a 01/02/1986, cuidando-se
justamente do período posterior ao casamento da recorrida. 

Como ponderado em sede de contestação, ainda que se admita o trabalho rural pela recorrida em regime de economia familiar
no período de 05/06/1975 a 09/10/1984, após o seu casamento não foi comprovado que a mesma continuou a desempenhar
atividade rural. 

A recorrida já não integrava mais o grupo familiar de seu pai, de modo que não pode utilizar documentos em nome do mesmo
para comprovar a sua permanência no meio rural. 

Por sua vez, o marido da recorrida exercia atividade urbana, possuindo vínculo empregatício anotado no CNIS em período
anterior ao seu casamento. 

Além disso, na certidão de casamento o marido da recorrida foi qualificado como marceneiro e a recorrida como doméstica. 

Nesse contexto, requer que o tempo rural reconhecido seja limitado ao período de 05/06/1975 a 09/10/1984.

Eis o teor da sentença:

Trata-se de ação proposta por Margarida Paulucio Correa em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo de tempo especial, desde a data do requerimento
administrativo (13/03/2018).

É o relatório. Decido.

A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente nomeada de aposentadoria por tempo de serviço é regida pelo art. 9º
da EC 20/98, verbis:

(...)

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC nº 20/98, mas não
contavam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às normas de
transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas só encontram aplicação se o segurado não preencher os
requisitos necessários antes da publicação da emenda.

Para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, as exigências expressas no art. 9º da Emenda
Constitucional nº 20/98, devem ser atendidas.

Nessa esteira, analisando o acervo probatório coligido aos autos, verifico os seguintes documentos:

Carteira em nome do pai da autora qualificando-o como lavrador (Evento 1, DSINRURAL4, Página 13).

Documento de pequena propriedade em nome do pai da autora (Evento 1, DSINRURAL5, Página 12).
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A prova oral foi favorável, tendo sido comprovado que a autora laborou desde criança até engravidar da sua primeira filha.

Não há nos autos documento que comprove a data de nascimento da filha, sendo que a autora afirmou que nasceu em
27/11/1986.

Considerando a informação que a autora deixou o labor rural assim que engravidou, fixo o termo final do trabalho rural em
01/02/1986.

Pelos cálculos da própria autora, considerando o labor rural até 10/1986, a parte autora possuía 30 anos e 3 meses de tempo de
contribuição.

Considerando que não foi reconhecido o tempo total pleiteado, mas 8 meses menos, a autora não perfaz o tempo necessário para
a fruição do benefício.

Do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
determinar que o INSS averbe o período entre 05/06/1975 a 01/02/1986 como segurada especial.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após, subam os autos às Turmas Recursais, com as
homenagens de estilo. Não havendo interposição de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

PRI

II. Fundamentação

A irresignação do INSS diz respeito ao reconhecimento da atividade rural no período posterior ao casamento da autora, eis
que a qualificação do marido na certidão de casamento é marceneiro.

Entretanto, defende a autora ter continuado a laborar nas terras do pai, em regime de meação, até ficar grávida da primeira
filha, nascida em 27/11/1986 (Evento 1 - DSINRURAL2 - fl. 12). Tal fato foi confirmado pelas testemunhas, como se pode
aferir dos depoimentos abaixo transcritos:

Depoimento pessoal: trabalhou na roça desde os 8 anos até engravidar da primeira filha, em 1986; trabalhou depois de casada
até engravidar; trabalhou na roça do pai; era meeira; eram 2 alqueires de terra; era produzido café, arroz e feijão; quando se
casou o marido trabalhava na prefeitura e ele a ajudava na roça nos finais de semana; a filha nasceu em 27/11/1986; quando
saiu da roça foi para Muniz Freire fazer faxina, lavar roupa; o pai dividiu a terra posteriormente; o principal produto da terra
era o café; não haviam contratados na terra.

Testemunha Nilda: conhece a autora desde criança; ela morava em Boa Esperança/Amorim, onde ela nasceu; ela ficou lá depois
de casada trabalhando no sítio do pai por uns dois ou três anos; quando ela engravidou a autora se mudou da roça; eles
produziam milho, café; ela trabalhava na companhia no pai na roça; eram mais de dez irmãos.

Testemunha Moacir: conhece a autora desde os 7 anos de idade em Boa Esperança; ela sempre trabalhou na roça com o pai
dela; ela trabalhou com o pai até casar; depois de casada ela engravidou e se mudou da roça; depois de casada ficou uns 2 anos
na roça; antes de ter o filho ela se mudou da roça.

O tempo averbado na sentença foi no período de 5/6/75 a 1/2/86.

A autora se casou em 10/10/1984 (cf. certidão - ev.10-pet4, pág.7).

Pelo depoimento testemunhal, é evidente que a autora laborou no campo até 1986.

Ocorre que seu marido trabalhava em atividade urbana desde antes do casamento. Com efeito, o CNIS indica que laborava
para o Município de Muniz Freire desde janeiro de 1984 (ev.10-pet3).

Isso é dado forte a evidenciar que a atividade rural desempenhada pela autora, ao menos desde o seu casamento, não era
indispensável à sua subsistência, visto que havia a renda obtida pelo marido em atividade urbana.

O recurso deve ser provido.

III. Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido, razão pela qual excluo da averbação determinada na sentença o período posterior ao
casamento da autora. Resta mantida a obrigação de averbar o período de 5/6/1975 até 9/10/1984.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos
do artigo 55 da Lei 9.099/95.
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Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000427675v5 e do código CRC 5ac1bcc6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001099-24.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR DE ALMEIDA MANELLI (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. AVERBAÇÃO DE TEMPO
RURAL ANTERIOR A 1991. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Relatório

Busca o recorrente, Autarquia Ré, por meio de recurso inominado, a reforma de sentença que:

"[...] Do período rural

Para a comprovação do período rural, juntou o autor os seguintes documentos que servem de início de prova material:

Declaração de Exercício de Atividade Rural emitida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Cachoeiro de Itapemirim
(fls. 1/3, Doc. 4, Evento 1);

Carteira de Filiação do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 9, Doc. 4, Evento 1);

Cadastro no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Cachoeiro de Itapemirim qualificando o autor como Lavrador (fl. 10,
Doc. 4, Evento 1);

Comprovante de pagamento de Contribuição Sindical (fls. 11/12, Doc. 6, Evento 1);

Contrato de Parceria Agrícola em nome do pai do autor (fls. 15/22, Doc. 4, Evento 1); 

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o período que se pretende provar,
consoante a aplicação analógica da Súmula n.º 14 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova oral produzida foi plenamente favorável à pretensão do autor - apesar de o depoimento pessoal ter apresentado
problema técnico -, sendo certo que restou comprovado que o autor trabalhou em regime de economia familiar desde a infância
até o seu primeiro vínculo na zona urbana.

O STJ possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de se reconhecer a qualidade de segurado especial ao menor de 12
anos.

[...] 

Ressalto que somente é possível reconhecer o tempo de contribuição como segurado especial independentemente de recolhimento
até 31/10/1991, conforme se infere do art. 55, § 2º da Lei 8.213/91, art. 127, V do Decreto 3048/99.

Sendo assim, reconheço o labor rural trabalhado entre 14/07/1979 a 31/10/1991.

Da atividade especial

[...] Passo à análise dos períodos reivindicados pelo autor.

I) 19/05/1994 a 30/03/2002 – GRAMOBRAS GRANITOS E MÁRMORES BRASILEIROS LTDA. – PPP  Evento 1, PPP10, FLS.
06/07 - O documento apresentado (PPP), demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do
período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

II) 01/10/2002 A 27/06/2007 –GRAMOBRAS GRANITOS E MÁRMORES BRASILEIROS LTDA- PPP  Evento 1, PPP10, FLS.
3/4:  O documento apresentado (PPP), demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do
período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.
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III) 03/01/2008 a 31/10/2014 – –GRAMOBRAS GRANITOS E MÁRMORES BRASILEIROS LTDA- PPP  Evento 1, PPP10, FLS.
07/09:  O documento apresentado (PPP), demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do
período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

IV) 04/05/2015 a 22/02/2018 – –GRAMOBRAS GRANITOS E MÁRMORES BRASILEIROS LTDA- PPP  Evento 1, PPP10, FLS.
01/02:  O documento apresentado (PPP), demonstra o preenchimento de todos os requisitos formais para o reconhecimento do
período como especial.

Com efeito, há informação de que o autor laborou sob ruído em intensidade superior à exigida de forma habitual e não
intermitente.

[...] Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar
o réu a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, conforme prevista no artigo 201, §7º, I, da
CF/88, a favor da parte autora (art. 16 da Lei 10.259/01), aplicando a regra do fator previdenciário acaso seja mais vantajosa
do que a regra 85/95, considerando o tempo total de 43 anos, 05 meses e 19 dias. Fixo a DIB em 29/03/2018 e a DIP na data de
hoje."

Alega o recorrente que:

Quanto ao período de atividade rural:

"... a partir da análise da sentença de mérito é possível constatar que foram considerados como início de prova material
declarações (o que é vedado), carteirinhas de sindicatos (documentos particulares) e um suposto contrato entre o autor e o seu
próprio pai.

Ou seja, a documentação apresentada é extremamente frágil. 

Desta forma, há que se observar que inexiste início de prova material do labor rural no referido período em que se pretende o
reconhecimento das atividades campesinas, conforme documentos que acompanham a inicial.

..."

Quanto ao período de atividade especial:

"Ademais, não consta se a metodologia de aferição do ruído foi a NHO01 da FUNDACENTRO para os períodos posteriores a
01.01.2004."

II. Fundamentação

II.A. Do período especial

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese de que era obrigatória a
utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de
trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do
perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no
incidente de uniformização nacional para modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação
(Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das
metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente
ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5); ao passo que a NHO-01 adota
o valor 3 (na NHO-01, q=3).

Passa-se a análise de cada período:

01/10/2002 a 27/06/2007

Cargo/Função: Classificador; empresa Gramobrás Granitos e Mármores Brasileiros Ltda.
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Foi utilizada a técnica da dosimetria (ev.1-ppp10, pág.8).

03/01/2008 a 31/10/2014 (Consta no PPP (Evento 1 - PPP10, páginás 3/4) a utilização da NHO 01.)

Cargo/Função: Classificador; empresa Gramobrás Granitos e Mármores Brasileiros Ltda.  

O PPP indica a técnica da dosimetria e o uso da NHO-01 (ev.1-ppp10, pág.3, campo 15.5).

04/05/2015 a 22/02/2018

Cargo/Função: Classificador; empresa Gramobrás Granitos e Mármores Brasileiros Ltda.

No laudo técnico (Evento 52 - LAUDO2) não consta a norma utilizada.

Já no PPRA (Evento 52 - LAUDO3) consta a utilização da NR - 15 (página 4).

Dessa forma, todos os períodos são especiais, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

II.B. Da atividade Rural

A sentença reconheceu o labor rural exercido pelo autor no período de 14/07/1979 a 31/10/1991, ou seja, desde os 12 anos
de idade até a vigência da Lei nº 8.213/1991, nos termos do  art. 55, § 2º da Lei 8.213/91, art. 127, V do Decreto 3048/99.

Os documentos apresentados, lsitados na sentença, constituem início de prova material apto e foram foram corroborados
pela prova testemunhal, abaixo transcrita:

Testemunha Olívio Stulzer: conhece o autor desde criança, pois o autor e sua família moraram no terreno do depoente; o pai do
autor trabalhava na propriedade do depoente; plantavam café; era o Nelson (o pai), o filho (autor) e esposa; são 5 alqueires;
quando saiu da propriedade ele já era maior de idade; eles estudaram na Tijuca mesmo (na roça).

Testemunha José Hilário Contarine: conhece o autor desde criança; eles moravam em Bota Fria, perto de Tijuca; eles
trabalhavam com o Sr. Camilo Peter; depois foram trabalhar como meeiros com o pai do depoente; depois foram ser meeiros do
Sr. Olívio; trabalhavam o autor e a família; produziam cerca de 150 sacas de café e banana; o autor se casou depois que saiu da
roça; não contratavam ninguém para ajudar na lavoura.

Testemunha Paulo César Xavier de Melo: conhece o autor desde criança; o autor era vizinho do depoente em Tijuca; o autor e o
depoente trabalharam juntos como meeiros no Sr. Olívio; trabalhavam o autor e a família; na ausência de contrato, trabalhavam
como diaristas; o autor trabalhou na roça até quando se casou.

Ante o exposto, a sentença deve ser mantida também quanto ao reconhecimento do labor rural exercido em regime de
economia familiar.

III. Dispositivo

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que
goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação,
aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000424008v14 e do código CRC d1c2ab10.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5002179-26.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EURICO TEODORO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL POSTERIOR A 1991. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por EURICO TEODORO DA SILVA em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria de tempo de contribuição. Alega em suas razões, em apertada
síntese, a possibilidade de aproveitamento do tempo rural para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição.

Eis o teor da sentença:

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95.

Decido como segue.

Nestes autos, a parte autora busca a condenação do INSS à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/170.868.580-1 (DER 19.10.2017), indeferida administrativamente por tempo insuficiente à aposentação – foram apurados 16
anos e 5 meses (ev. 1, doc. 3).

Aduz, como causa de pedir, que o INSS deixou de computar o labor rural exercido em regime de economia familiar praticado
de 01/1977 a 12/1990, 01/1994 a 12/1996 e de 06/1998 a 04/2004, os quais, se somados ao total já apurado, fariam com que
fossem atingidos os 35 anos de contribuição exigidos pela legislação.

Pois bem.

Embora inicialmente tenha determinado a realização de audiência de instrução e julgamento para análise dos períodos de
trabalho rural aduzidos pelo autor, reanalisando o feito, entendo que tal providência é desnecessária o julgamento da lide.

Digo isto porque o referenciado labor rural foi deduzido na peça de ingresso apenas como fundamento para a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição negada administrativamente, esta, sim, pretensão efetivamente constante do rol de
pedidos da inicial.

É evidente, no entanto, que referido direito à aposentação não se sustenta, uma vez que boa parte dos períodos de labor rural
alegados não pode ser considerado para efeito de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ora postulada.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO
ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 272/STJ. OBRIGATORIEDADE DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
presente recurso especial tem por tese central o reconhecimento do direito à averbação de tempo de serviço rural perante o INSS,
considerando a condição de segurado especial do requerente, nos moldes dos artigos 11, V, 39, I e 55, § 2º, da Lei 8.213/1991. 2.
O recurso especial é do INSS, que sustenta a tese de que o trabalho rural antes da vigência da Lei 8.213/1991 não pode ser
contado para fins de carência e que o tempo rural posterior a essa Lei somente poderá ser computado mediante a comprovação
do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, até mesmo para os benefícios concedidos no valor de um salário
mínimo. 3. O Tribunal a quo salientou que não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao tempo de
serviço prestado pelo segurado como trabalhador rural, anteriormente à vigência da Lei 8.213/1991. Entretanto, o tempo de
serviço rural posterior à vigência da Lei 8.213/1991 somente poderá ser computado, para fins de aposentadoria por tempo de
serviço ou outro valor superior à renda mínima, mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas.
Acrescentou que deve ser reconhecido o direito à averbação de tempo de serviço rural posterior à Lei 8.213/1991, sem
recolhimento, exceto para efeito de carência, para fins de aproveitamento para concessão de benefício no valor de um salário
mínimo. 4. Com o advento da Constituição de 1988, houve a unificação dos sistemas previdenciários rurais e urbanos, bem como
erigido o princípio de identidade de benefícios e serviços prestados e equivalência dos valores dos mesmos. 5. A contribuição
previdenciária do segurado obrigatório denominado segurado especial tem por base de cálculo a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção. 6. Sob o parâmetro constitucional, o § 8º do artigo 195 da Constituição identifica a política
previdenciária de custeio para a categoria do segurado especial. 7. Os benefícios previdenciários pagos aos segurados especiais
rurais constituem verdadeiro pilar das políticas públicas previdenciárias assinaladas na Constituição Federal de 1988. Por outro
lado, é preciso contextualizar essas políticas públicas ao sistema atuarial e contributivo do Regime Geral de Previdência Social.
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Assim, os princípios da solidariedade e da contrapartida devem ser aplicados harmonicamente, a fim de atender à dignidade do
segurado especial, que, anteriormente à Lei 8.213/1991, podia preencher o requisito carência com trabalho campesino
devidamente comprovado. 8. A contribuição do segurado especial incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, conforme artigo 25, § 1º, da Lei 8.212/1991 e artigo 200, § 2º, do Decreto 3.048/1999, é de 2% para a
seguridade social e 0,1% para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Acrescente-se que o segurado especial poderá contribuir
facultativamente, nas mesmas condições do contribuinte individual, vale dizer, 20% sobre o respectivo salário de contribuição. 9.
O artigo 39, I, da Lei 8.213/1991, assegura aos segurados especiais referidos no inciso VII do artigo 11 da mesma Lei, que
apenas comprovem atividade rural, os benefícios aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-
reclusão, ou pensão por morte, no valor de um salário mínimo, e auxílio-acidente, desde que comprovem o exercício de atividade
rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de
meses correspondentes à carência do benefício requerido. Para o benefício aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou
demais benefícios aqui elencados em valor superior ao salário mínimo, deve haver contribuição previdenciária na modalidade
facultativa prevista no § 1º do artigo 25 da Lei 8.212/1991. 10. Para os segurados especiais filiados ao Regime Geral de
Previdência Social a partir das Leis 8.212/1991 e 8.213/1991, na condição de segurados obrigatórios, é imposta a obrigação
tributária para fins de obtenção de qualquer benefício, seja no valor de um salário mínimo ou superior a esse valor. 11. A regra
da obrigatoriedade deve ser compatibilizada com a regra do artigo 39, I, da Lei 8.213/1991, que garante a concessão ao
segurado especial de benefício no valor de um salário mínimo, caso comprove com tempo rural a carência necessária. Neste
caso, o segurado especial não obteve excedente a ser comercializado, a norma que lhe garantiu o reconhecimento do direito ao
benefício no valor de um salário mínimo é a exceção prevista pelo legislador. Mas a regra é a do efetivo recolhimento da
contribuição previdenciária. 12. De acordo com § 8º do artigo 30 da Lei 8.212/1991, quando o grupo familiar a que o segurado
especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção
deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social, na forma do regulamento. 13. Deve ser observada a Súmula 272/STJ que
dispõe in verbis: o trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção
rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas. 14. Averbar
tempo rural é legal; aproveitar o tempo rural sem recolhimento encontra ressalvas conforme fundamentação supra; a
obtenção de aposentadoria por tempo está condicionada a recolhimento do tributo. No presente caso, somente foi autorizada a
averbação de tempo rural pelo Tribunal a quo, a qual deverá ser utilizada aos devidos fins já assinalados. 15. Recurso especial
conhecido e não provido. (REsp 1496250/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/12/2015, DJe 14/12/2015) (destaquei)

Por conseguinte, considerando que os períodos de labor rural posteriores à Lei 8.213/91 (01/1994 a 12/1996 e 06/1998 a
04/2004) não tiveram suas respectivas contribuições recolhidas pelo segurado, decerto que, ao fim e ao cabo, não há como se
acolher o único pleito efetivamente deduzido nestes autos, pois, sem eles, não são alcançados os 35 anos necessários à
aposentadoria por tempo de contribuição.

Se o único pedido verdadeiramente submetido a julgamento já é passível de solução por este Juízo, desnecessária a realização de
quaisquer outras diligências probatórias.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito da postulação, nos moldes do art. 487, I,
CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº. 10.259/01).

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II. Fundamentação.

II.1.    O autor nasceu em 7/1/1963. Pleiteou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da
DER 19/10/2017 (cf. ev.1-procadm3, página1).

A causa de pedir recursal se assenta da hipotética possibilidade de se utilizar, para concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, tempo rural posterior à Lei 8.213/91 sem o recolhimento de contribuições.

É o que se infere de ev.47, pág.2:

Versam os autos sobre Ação Ordinária em que se pleiteia a concessão de benefício por tempo de contribuição, computando tempo
de trabalho rural exercido na condição de segurado especial.

Entretanto, em R. Sentença fundamentada, o MM. Juiz indeferiu a pretensão fundando-se na impossibilidade de computar o
tempo de trabalho rural posterior à edição da Lei 8213/91, sem recolhimento da contribuição previdenciária respectiva. Que por
tal argumento, faltaria tempo de contribuição. 

Ante a tal conclusão, inadmissível acatar o decisum, merecendo ser contrariado via presente recurso, pelas razões demonstradas.

A pretensão recursal improcede. Vejamos.
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II.2.   Período anterior à Lei 8.213/91.

O tempo de atividade rural anterior à Lei 8.213/91 é aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, exceto
para cumprir carência, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente
às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade
de segurado:

(...)

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o
Regulamento.           

Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91 pode ser computado para fins de aposentadoria por
tempo de contribuição, mesmo sem que haja recolhimento de contribuições; não podendo, contudo, ser utilizado para cobrir
a carência exigida para este tipo de aposentadoria.

O autor indicou tempo rural no período de 1977 a 1990. Mas não pediu a sua averbação. Formulou apenas o pedido de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Para além disso, o tema afeto a esse período rural (anterior à Lei 8.213/91) NÃO foi devolvido no recurso.

Logo, não há como reformar a sentença para abrir via à instrução probatória.

II.3.   Período posterior à Lei 8.213/91.

A inicial aponta período posterior à LBPS de trabalho rural que teria durado cerca de 9 anos (01/94 a 12/96; e 06/98 a
04/2004).

Sobre tal período, o Juízo a quo tem inteira razão ao afirmar que, como se pretende obter aposentadoria por tempo de
contribuição, ele não pode ser computado, a menos que haja o correlato recolhimento de contribuição. 

Nesse sentido é a súmula 272 do STJ:

Súmula 272 - O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural
comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas. (Súmula 272,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2002, DJ 19/09/2002 p. 191)

Além disso, não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para averbação do tempo de serviço rural
prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência
Social (RGPS).

Ressalta-se que, para concessão do referido benefício, é necessário que o segurado tenha um mínimo de 180 contribuições
mensais à previdência, conforme art. 25, inc. II, da Lei nº 8.213/91. Ou seja: tem de cumprir o período de carência com o
efetivo recolhimento de 180 contribuições. 

Verifica-se que na data do requerimento administrativo de 08/06/2017 a  parte autora atendia o requisito da carência de 180
contribuições mensais à previdência, eis que o INSS computou 16 anos e 7 meses de tempo urbano (Evento 1 -
PROCADM3 - fl. 15).

O tempo rural exercido em regime de economia familiar, anterior a vigência da Lei nº 8.213/1991, que o autor pretende ter
reconhecido para fins de aposentadoria por tempo de contribuição é equivalente a 14 anos (01/1977 a 12/1990).

Considerando, então, que o tempo rural posterior a 1991 não pode ser aproveitado, diante da ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias; e ainda que eventualmente somados o tempo urbano (16 anos e 7 meses) e o tempo rural,
passível de reconhecimento (14 anos), o autor não alcançaria 35 anos de contribuição para a concessão do benefício
pretendido.

Ante o exposto, a pretensão improcede.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 55 da Lei 9.099/1995).
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Ressalva-se ao autor a propositura de nova ação com o pedido de averbação do tempo rural ANTERIOR à Lei 8.213/91.
Com efeito, tal pedido não foi formulado na inicial, de modo que a coisa julgada aqui formada não impede a propositura de
uma nova ação com tal escopo.

III. Conclusão.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.Condeno o recorrente
vencido em custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o
disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000426537v14 e do código CRC 4b105310.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5006729-64.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARNALDO LUIZ GIESEN (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ART. 21 DA LEI 8.213/91 EM SUA REDAÇÃO
ORIGINAL. RECURSO INOMINADO DO INSS DESPROVIDO. 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença que declarou
o autor como segurado especial (trabalhador rural) os períodos de 05/04/1971 a 03/10/1984 e de 02/02/1989 a 25/07/1991 e
condenou o INSS a averbá-los no assentamento do autor, bem como a averbar o trabalho prestado pelo autor como
contribuinte individual nas competências 07/1996, 08/1996 e 09/1996, e ainda, concedeu a Aposentadoria por tempo de
contribuição na forma do art. 29-C, desde o requerimento administrativo.

Alega o recorrente que as contribuições relativas às competências 07/1996, 08/1996 e 09/1996 não merecem ser
consideradas, pois foram vertidas abaixo do mínimo legal. 

A sentença (evento 49) fundamenta a condenação na averbação das três competências acima referidas nos seguintes termos:

Com efeito, quando da apresentação do recurso administrativo, a parte autora instruiu sua irresignação com os comprovantes de
recolhimento das competências supracitadas, regularmente pagas via carnê no NIT 1.140.060.611-4 (Evento 12, PROCADM1,
páginas 145/147), um dos números de identificação do autor junto ao CNIS (Evento 12, PROCADM1, página 10).

Atualmente, o artigo 21 da Lei 8.212/1991 estabelece a alíquota da contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo em vinte por cento do salário de contribuição. Contudo, na redação vigente à época dos recolhimentos em tela,
dispunha o seguinte:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresário, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados, aplicada sobre
o respectivo salário-de-contribuição, será de:

I - 10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição de valor igual ou inferior Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil
cruzeiros); 

II - 20 % (vinte por cento) para os demais salários-de-contribuição.

O recorrente afirma que o autor procedeu ao recolihmento do valor de R$ 11,20, correspondente a 10% do valor do salário
mínimo, exatamente como previsto no referido dispositivo, pelo que deve ser mantida a sentença.

6.   Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em honorários
advocatícios de 10% do valor das parcelas vencidas (art. 55 da Lei 9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000410695v4 e do código CRC ec089fe5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001954-06.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ROBSON JOSE PANETTO BLANDINO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que negou provimento ao recurso
do INSS e deu parcial provimento ao recurso inominado do autor, para condenar o réu a averbar, como tempo de
contribuição, o período de 9/1/89 a 13/2/89.

Alega o embargante que o acórdão contém omissão quanto à tutela de urgência e ao benefício da justiça
gratuita expressamente requeridas no recurso.

O acórdão embargado não contém condenação do autor em custas e honorários advocatícios, em razão do
provimento parcial de seu recurso inominado, pelo que não remanesce interesse no pedido de gratuidade de justiça. Assim
é que não se configura a omissão apontada.

Ressalte-se, a propósito, que a Lei 9.099/95 prevê, no artigo 55, a condenação em honorários advocatícios
apenas em segundo grau, quando vencido o recorrente, não levando em consideração a sucumbência total na causa, mas
apenas a sucumbência recursal.

Quanto à tutela de urgência, em se tratando de mera averbação de tempo de contribuição e não de concessão
de benefício previdenciário - pedido que restou julgado improcedente - não se configura omissão. Note-se que o recurso
inominado não contém pedido nesse sentido e a inicial requer antecipação da tutela jurisdicional para a concessão do
benefício. 

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios. 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Não obstante a ausência de omissão, o pedido de tutela antecipada pode ser formulado a qualquer tempo. Já
houve o julgamento em duas instâncias e o eventual recurso interposto pelo réu será dotado apenas de efeito suspensivo.
Considerando que ora se fez o pedido e a situação fática antes narrada (julgamento em duas instâncias concluído e ausência
de efeito suspensivo em eventual recurso), DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA a fim de
determinar ao INSS que proceda à AVERBAÇÃO dos períodos especiais reconhecidos na sentença (evento 38) e o
período de tempo e contribuição reconhecido no acórdão desta turma (evento 75).

INTIME-SE A APSADJ para proceder à averbação no prazo de 30 dias.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000425945v9 e do código CRC 5048e6e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000655-85.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE CARLOS GRILO DE SANTANA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO APÓS APOSENTADORIA.
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o
pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade
após a respectiva concessão. Alega o recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma, julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que
retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior
amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade
de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-
RS, j. 18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000405117v2 e do código CRC 441edc34.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000776-70.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SEBASTIAO SANTA CLARA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO APÓS APOSENTADORIA.
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o
pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade
após a respectiva concessão. Alega o recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma, julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que
retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior
amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade
de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-
RS, j. 18.03.2014)

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno a parte autora ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto
que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000431001v2 e do código CRC d6a690df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000747-23.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IVANI ALVES TRINDADE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. AUMENTO REAL DO
LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DAS EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/19998 E 41/2003. INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DE 2,28% EM JUNHO
DE 1999 E 1,75% EM MAIO DE 2004. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o
pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário mediante incorporação dos índices de aumento real do
limite máximo do salário-de-contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não inicial - de benefício
previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência da EC 20/1998 e da EC
41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº 479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que
representaram percentual de aumento maior do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em
manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento para os benefícios então
correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos tetos o segurado cujo salário-
de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida
limitação - pelos índices legais de reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas
constitucionais mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º, da Constituição Federal
conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de benefício previdenciário em manutenção, com adoção
dos índices de 2,28% para junho de 1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos constitucionais
estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi autorizada pelos artigos em comento, concluindo que
não há autorização legal para que os benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com a majoração dos
valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a jurisprudência do STJ no sentido de que não existe
vinculação entre os critérios legais para atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios em manutenção.
Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua vez, em 12/08/2016, ao julgar
o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a
mesma revisão pretendida nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
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AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012), entendendo por firmar a
tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos
para reajuste dos benefícios de valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há
previsão legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Condeno a parte recorrente (vencida) em custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício
de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000420026v2 e do código CRC b8510300.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0113070-57.2015.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ARNALDO LINO ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA 787) NÃO RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.

Trata-se de Agravo Interno (art. 1.030, § 2º, do Código de Processo civil) interposto por ARNALDO LINO
ANDRADE em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela mesma parte contra o
acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de
pagamento das diferenças financeiras decorrentes da substituição da Taxa Referencial – TR como índice de correção
monetária aplicável aos valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A decisão agravada considerou que no julgamento do ARE 848240 (Tema 787), o STF decidiu que não há
repercussão geral na controvérsia relativa à matéria em tela.

Alega o agravante que apesar de a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça ter firmado tese jurídica
no sentido de que: "A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a
TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
(STJ, REsp 1614874/SC, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018)", tal processo ainda não transitou em
julgado. Sustenta que não se pode desprezar o fato de que matéria idêntica está pendente de julgamento pelo STF (ADI
5.090/DF).

 Independentemente da procedência ou não dos argumentos meritórios aduzidos pelo agravante, certo é que
apenas o Supremo Tribunal Federal pode alterar sua própria jurisprudência acerca da repercussão geral do tema.

Enquanto não revisto o entendimento proferido no julgamento do tema 787, no sentido de se tratar de
questão infraconstitucional, não há como dar seguimento ao recurso extraordinário. Isso porque o art. 1.030, I, “a”,
do CPC impõe que se negue seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de
repercussão geral.

Ressalte-se que a revisão do entendimento sobre a inexistência de repercussão geral da matéria, no precedente
mencionado no agravo, se deu por questão de ordem em agravo regimental interposto em face da decisão monocrática da
relatora que inadmitira o recurso extraordinário. Isso ocorreu em 20/10/2010, anteriormente, portanto, à vigência da Lei nº
13.256/2016, que alterou o artigo 1.030 do CPC, incluindo, inclusive, o inciso I, no qual se fulcra a decisão agravada.

Atualmente, a via de exceção ou difusa fica esgotada com a rejeição da repercussão geral do tema pelo STF,
restando a utilização das ações diretas, em controle concentrado de constitucionalidade, para eventual apreciação da
matéria.    

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000300073v3 e do código CRC f008a3f7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5001812-87.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ORLINDA GIMENEZ FERRARI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE: SOMENTE É DEVIDO EM CASO DE
REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA GERADA POR "ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA"
(ARTIGO 86, LEI 8213/91). INVIABILIDADE DE CONCESSÃO NO CASO DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE
LABORAL GERADA POR AGRAVAMENTO DE PATOLOGIA DE ORIGEM ORGÂNICA. RECURSO DA
PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
AUXÍLIO-ACIDENTE.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A Recorrente requereu a concessão do benefício de auxílio acidente em decorrência de agravamento do quadro de artrite
reumatoide, aliado à má formação congênita em 3º, 4º e 5º dedos da mão esquerda.   ....    O magistrado “a quo” informa que
não houve nenhum acidente, vez que a Recorrente, na inicial, diz ser portadora de uma doença congênita e que com o decorrer
do tempo desenvolveu artrite reumatoide que, por sua vez, gerou a redução de sua capacidade laborativa. Ocorre que, conforme
CNIS e CTPS (anexo) é possível constatar que a Recorrente exerce atividade remunerada devidamente registrada em CTPS desde
02/09/1985, o que comprova que a má formação congênita nunca foi empecilho para o exercício de suas funções. No entanto, em
razão artrite reumatoide, houve agravamento das sequelas de modo que reduziu a capacidade laboral da Recorrente. O referido
agravamento (secundário) é abarcado pelo conceito de “acidente de qualquer natureza”, não podendo ser analisada apenas a
doença originária. Assim, percebe-se claramente que, embora possibilitada de exercer suas atividades habituais, a Recorrente
sofreu de REDUÇÃO E LIMITAÇÃO dessa capacidade em razão do agravamento da patologia congênita. Dessa forma, como
podemos verificar dos julgados acima, ficou comprovado de que a artrite reumatoide, como é o caso da Recorrente, reduz a
capacidade laborativa, sendo possível a concessão do benefício de auxílio acidente.

II.        Fundamentação.

A autora pretende obter a concessão de AUXÍLIO-ACIDENTE.

Contudo, a autora não narrou a ocorrência de um acidente de trabalho, ou de um acidente de qualquer natureza.

Com efeito, a narrativa contida na inicial afirma que a autora sofre "... agravamento do quadro de artrite reumatoide,
aliado à má formação congênita em 3º, 4º e 5º dedos da mão esquerda, possui redução de sua capacidade laboral em
razão de dores em articulações dos dedos das mãos (conforme laudos médicos anexo)." (ev.1).

Artrite reumatóide é uma patologia de origem orgânica.

Ora: a concessão de auxílio-acidente supõe que o segurado tenha sofrido um "acidente de qualquer natureza", na dicção
do artigo 86 da Lei 8.213/91, cujo teor é o seguinte:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia. 

Percebe-se que para que o auxílio-acidente seja devido, há de haver um “acidente de qualquer natureza”. Trata-se de um
evento fortuito, externo ao organismo da pessoa e que lhe causa algum dano do qual resulte limitação da capacidade
laborativa. Por exemplo: se um segurado sofre um acidente de automóvel e perde um dos braços, mas ainda se encontra
apto para desenvolver trabalho, houve redução de sua capacidade laborativa em caráter definitivo; nesse caso, o segurado
recebe auxílio-doença e, depois que o mesmo é cessado, passa a receber auxílio-acidente (§ 2º do artigo 86 da Lei
8213/91). 

Depreende-se que o auxílio-acidente tem por fato gerador uma causa não-orgânica.
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Como a patologia que o autor porta tem causa é orgânica, ainda que tal moléstia tenha gerado eventual redução de
capacidade laborativa, o auxílio-acidente não é devido em tal hipótese.      

Registro que esse mesmo entendimento foi seguido por esta 1ª TR-ES quando do julgamento do Recurso n. 5000301-
57.2018.4.02.5004/ES e do Recurso n. 0006551-87.2017.4.02.5050/01.

 

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402546v3 e do código CRC 04306a25.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5003223-46.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSILANE DE FARIA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade.

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Insta frisar que sob o aspecto ,conforme se vê no laudo medico pelo especialista Drº ANDRE ROBERTY CAMPANA e exame
Ecocolor Doppler Venoso -MID , feito no dia 02 de setembro de 2019 , relata que a Safena parva encontra-se trombosada até 35
cm do solo, estando pérvia ( com traves fibrótica ) e com refluxo até 16 cm do solo , conforme desenho em anexo .Perfurante
incompetente a 14 cm do solo em face posterior da perna. Em conclusão ; - Sistema venoso profundo pérvio e competente .-
Sistema magna com refluxo distal. – Safena parva trombosada no segmento proximal e com refluxo no segmento médio. –
Perfurante incompetente na perna . – Presença de varizes subdermicas . – ( doc. do desenho esquematico ) Não podemos
esquecer de alguns princípios como o IN DÚBIO PRO MISERO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDENCIA , e basta , a
analise da documentação médica juntada nos autos para verificar a complexidade do caso; a recorrente padece de
consequencias CID 10 - I80 Flebite e tromboflebite CID10 I83-9 - Varizes dos membros inferiores . CID10 I89 - Outros
transtornos nãoinfecciosos dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos eu acomete . Neste diapasão , o nobre julgador a quo
não concedeu aposentadoria por invalidez ou auxilio doença , mesmo depois de todos os documentos apresentados que
comprovam a incapacidade . O perito nomeado DR TATIANA ZAMPIROLLI GONÇALEZ CRM ES: 7036 Título de Especialista
Clínica Médica Título de Especialista Hematologia e Hemoterapia ,respondeu claramente aos quesitos formulados da parte
autora, informando que a incapacidade da recorrente é definitiva para atividade habitual , devido o quadro clinica . Segue o
contexto dos quesitos do laudo pericial ;

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 9/6/1983
Profissão/atividade habitual: "atendente de loja de noiva" (cf. laudo)
Grau de escolaridade: 2º grau completo
Doença e/ou lesão: "Linfedema crônico de membro inferior direito. Insuficiência venosa crônica de

membro inferior direito"
Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial:  
Períodos em que recebeu auxílio-doença: 5/5/08 a 20/6/08;

20/11/12 a 24/11/12; e
17/4/18 a 10/10/18

2.  A autora laborou de 02/2015 a 04/2018 como atendente numa loja que vende produtos para noivas (ev.18-out1).

O trabalho exige ortostase em parte relativamente grande do período de trabalho.

A perícia foi realizada em 27/5/19. 

A perita detectou incapacidade definitiva para a função habitual,  visto que a autora padece de linfedema crônico em
membro inferior direito; fixou DII em 13/4/18. Eis as respostas:

6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? 

Trabalhava como atendente, comerciante, vendendo vestido em loja de noiva. 

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento
alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? 

Não. Apresenta linfedema crônico de membro inferior direito associada a insuficiência venosa crônica deste mesmo membro. 
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8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa
examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?) 

Apresenta piora do quadro de edema de membro inferior e piora da dor tipo peso neste membro ao permanecer em pé durante
a jornada de trabalho. 

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual? Por quê? 

Sim. Pode ocorrer piora da insuficiência vascular com piora do retorno venoso e consequentemente dor, dificuldade em
deambular, infecções de pele, ulcerações crônicas. 

10. É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa data? É possível, ao menos, estimar se
a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano? 

Sim, é possível estimar a data de 13-04-18, pois a pericianda conforme relato e laudo médico, não apresentou melhora após
intervenções da cirurgia vascular.

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam conduzir à recuperação da capacidade
laborativa? 

A incapacidade é definitiva para atividade habitual.

16. Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa examinada pode ser reabilitada para o desempenho de
algum outro tipo de atividade remunerada compatível com sua idade e grau de instrução? Citar exemplos de atividades para as
quais a reabilitação profissional seria possível. 

Sim, pode exercer atividades laborais que não sejam necessários longos períodos em ortostase, ou seja, que não precise ficar
durante toda a jornada de trabalho de pé. Exemplos: atividades burocráticas, recepcionista, balconista...

A sentença afastou a necessidade de conceder o benefício e encaminhar a autora para reabilitação com base no seguinte
argumento:

A parte autora é pessoa jovem e conforme limitações apontadas no laudo judicial bem como observações do expert, pode realizar
outros tipos de atividades, podendo ser reenquadrada nas atividades sugeridas pelo expert, sem onerar a Administração Pública
com reabilitação, pois, possuidora de ensino médio incompleto, o que lhe habilita, de plano, a exercer além das atividades acima
enumeradas pelo perito, uma outra infinidade que não exija esforço do membro inferior direito.

Divirjo da sentença.

A única experiência profissional da autora foi no emprego antes referido. 

Há, pelo laudo, incapacidade definitiva e multiprofissional, visto que há imenso número de atividades que irão exigir
ortostase prolongada, que é incompatível com a condição de que padece a autora, sob risco de agravamento da mesma,
como deixou evidente o laudo.

É o caso de deferir o benefício, encaminhando a autora para fins de elegibilidade de reabilitação.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o INSS a:

(i) RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA NB 6227817108 desde a cessação (desde 10/10/18);

(ii) encaminhar o autor para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional (TNU, Tema 177, tese
1); para tanto, o autor deverá aguardar ser notificado pelo INSS; ficará ciente que o benefício poderá ser suspenso
se ocorrer alguma das hipóteses previstas no artigo 101 da Lei 8213/91.

ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, para determinar ao INSS que IMPLEMENTE o
pagamento benefício no prazo de trinta (30) dias; a contar da intimação deste acórdão.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos
do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402526v6 e do código CRC 962739d1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001397-19.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CIRIACO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Nobre Julgador, inicialmente indispensável esclarecer que o Recorrente é portador de DEFICIENCIA MENTAL LEVE, conforme
afirma o ilustre perito (evento 23). Inclusive os Laudos do Sistema Sabi também trazem a referida informação. O mesmo, no
entanto, sempre buscou estar ativo na sociedade e conseguiu inserir-se no mercado de trabalho como PNE. Assim possui vínculo
empregatício em supermercado, no entanto, exercendo atividades braçais, que não requerem grande capacidade intelectual,
atuando como auxiliar de serviços gerais, embalador, dentre outros. Por tal atitude já é possível verificar que estamos tratando
de pessoa que quer ser ativa na sociedade e busca seus ideais, não se trata de alguém que quer “viver de benefício”. Em virtude
do problema neurológico o mesmo possui dificuldades na fala e na deambulação. Pois bem, após exercer as referidas atividades
em 2016 o mesmo passou a sentir dores na coluna lombar, que o levavam ao Pronto Socorro com frequência. Ao analisar os
prontuários médicos acostados é possível verificar que o Recorrente esteve no PS ao menos uma vez ao mês desde Janeiro de
2017, para fazer uso de medicação endovenosa. Ora Nobres Julgadores, tal fato, por si só, já demonstra que se está tratando na
presente demanda de uma doença que incapacita o indivíduo. Qual empresa manterá um empregado, já deficiente mental, com
doença ortopédica que o leva ao PS mensalmente? Os peritos afirmam que o mesmo apresenta discopatia degenerativa, porém,
sem compressão radicular. Afirmam ainda que a referida doença não apresenta nenhuma limitação funcional. Ora Excelência, a
referida doença é crônica e degenerativa, ou seja, agrava-se com o decorrer do tempo. Os receituários médicos comprovam que
o Autor já realizou acupuntura, fisioterapia e tratamento medicamentoso com uso de tramadol e codeína, medicações
extremamente fortes, porém, mantém o quadro o álgico. Doutos Julgadores, é sabido que as discopatias limitam o indivíduo,
principalmente quanto a pegar peso e manter-se em uma posição por longos períodos. Aliás, vários laudos acostados aos autos
desde 2016, emitidos por diferentes profissionais afirmam tal limitação. O próprio perito do Juízo, nos autos do processo nº.:
0021361- 67.2017.4.02.5050, afirma que o Autor apresenta a referida doença e possui limitações. Afirmou ainda o Expert
naqueles autos que o Autor estaria INAPTO a exercer a função de empacotador, mas apto a exercer uma atividade sentado, por
exemplo. Porém, qual atividade o Recorrente poderia fazer sentado, no supermercado, com a sua deficiência mental?
Infelizmente, a situação do Recorrente é bem peculiar e, apesar de querer manter-se ativo socialmente suas deficiências e
doenças o impossibilitam. Não há, na referida empresa uma função na qual o Recorrente possa desempenhar com sua limitação
mental e, ao mesmo tempo sem emprego de força física. Assim, Excelência, a incapacidade do Recorrente passa a ser definitiva,
devendo o mesmo ser aposentado por invalidez. Os fartos Laudos, exames e prontuários médicos são suficientes para embasar o
julgamento de Vossa Excelência, que certamente analisará a demanda considerando as condições psicossociais do Autor. Desta
feita indispensável uma análise relativizada e individualizada das provas acostadas para que seja realizada a devida JUSTIÇA
no caso subjudice.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 18/6/1986
Profissão/atividade habitual: embalador (ev.1); empacotador (ev.13)
Grau de escolaridade: ensino médio completo (ev.1)
Doença e/ou lesão: "Discopatia Degenerativa Lombar." (evento13)

"quadro de doença degenerativa discal lombar, sem compressão radicular." (evento
47)

Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial:  
Períodos em que recebeu auxílio-doença: 6/1/2016 até 31/12/2017

 

2.  A ação foi proposta em 10/4/18 e referiu-se ao ato de cessação do benefício consumado em 31/12/2017 (DCB).

No recurso o autor afirma que "permaneceu internado de 25/02/2019 a 14/03/2019".
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A 2ª perícia, realizada em 10/7/19, reconheceu incapacidade durante esse período. Ocorre que tal incapacidade decorreu de
"... realização do procedimento cirúrgico e tempo máximo para recuperação funcional." (ev.47, n.11).

Não me cabe conhecer de tal evento superveniente nesses autos, visto que se refere a fato ocorrido 14 meses após a DIB
pretendida e deveria ter sido levado, pelo autor, ao INSS, a fim de que fosse submetido à perícia administrativa.

3.   O recurso afirma que  "... vários laudos acostados aos autos desde 2016, emitidos por diferentes profissionais afirmam
tal limitação."

O autor recebeu benefício até 31/12/2017.

Ora: os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que o estado de
incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

Após a DCB, há os laudos que constam em evento1, itens: 

(i) ev.1-laudo23, de 21/2/18 (ev.1-laudo24 tem idêntico teor); 

(ii) ev.1-laudo29, de 2/3/18 (ev.1-laudo31 tem idêntico teor); 

(iii) ev.1-laudo30, de 5/2/18; 

(iv) ev.1-laudo34, de 4/4/18.

O material probatório carreado pelo autor é farto e há dois laudos com adequada fundamentação. 

O laudo emitido em 5/2/18 por neurologista aponta que o autor estava em uso de analgésicos em decorrência da lombalgia
aos esforços; que o autor "não deve pegar peso, fazer esforço físico, ficar muito tempo sentado ou em posição viciosa, sob
risco de agravamento...".

O laudo emitido em 4/4/18 afira que o autor apresenta "quadro crônico de lombalgia, dores e escoliose que dificulta e limita
suas ativideades laborais, tem dificuldade de deambular ...".

O laudo emitido em 2/3/18 refere dor crônica na coluna lombar, em uso de corticóide e AINH.

O laudo emitido em 21/2/18 afirma que o quadro de lombalgia e dor crônica limita a realização de suas atividades
laborativas; que deve "eviatar pegar excesso de peso, grandes períodos de pé ou em mesma posição, excesso de carga... faz
uso de... opióide e AINES..."

Esses laudos foram emitidos por 4 médicos distintos e seu conteúdo é convergente: indicam o uso de analgésicos,
dificuldade para deambular, limitação em carregar peso etc.

Considerando que a função do autor lhe impunha posições viciosas e necessidade de deambular, há elementos de prova
suficientes para demonstrar que a incapacidade continuou após a DCB.

O benefício deve ser restabelecido.

4. DCB.

Houve duas perícias. A 1ª ocorreu em 2/6/18 e a 2ª em julho de 2019. 

O autor labora como empacotador em supermercado, em vaga de portador de deficiência, em vsita do que se respondeu no
n.6 do 1º laudo pericial (evento13):

6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada?

Empacotador de supermercados (vaga de PNI), referindo estar afastado de suas atividades laborativas desde 02/2018. O autor
apresentou certificação do INSS de reabilitação funcional na função de Aux. de Serviços Gerais, compatível com sua
deficiência (Def. Mental LEVE). O autor apresenta como registros prévios em sua CTPS a função de Aux. de Serviços Gerais.

O primeiro perito indicou concretamente o exame físico realizado, de forma acurada, como se afere da resposta n.4:

- Atualmente o paciente apresenta-se ao exame radiológico com evidências à Ressonância Magnética de Discopatia
Degenerativa Lombar associada aos abaulamentos discais posteriores difusos nos níveis de L2-S1 que apenas tocam a face
ventral do saco dural e causam MÍNIMA estenose parcial bilateral dos respectivos neuroforames, sem contudo levar à
compressão de estruturas neurais adjacentes. Ao exame médico apresenta-se sem limitações funcionais para o segmento lombar
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da coluna vertebral, com manobras irritativas do n. ciático negativas, arco de movimento para flexo-extensão, rotações e
lateralização do tronco preservado, ausência de comprometimento neurológico sensitivo ou motor focal, musculatura dos
membros inferiores normotrófica e simétrica, musculatura paravertebral normotrófica e simétrica, encurtamento de cadeia
muscular posterior dos membros inferiores, ausência de deformidades do neuroeixo, apesar de adotar postura encurvada com o
tronco, senta, deita e levanta sozinho e sem dificuldades ou apoios, além de marcha lentificada, sem a necessidade do auxílio de
tutores (adentra a sala de perícias portando muleta unilateral, mas durante a avaliação pericial deambula sem o seu auxílio e
sem claudicar).

Essa resposta lastreou a conclusão do 1º perito no sentido da ausência de incapacidade (ev.13, n.7).

A rigor, não havia necessidade de designação de nova perícia. O 1º laudo apresenta fundamentação acurada e esclareceu
devidamente o ponto de prova.

Dado o contexto exposto, a 1ª perícia é elemento por si bastante para fixar-se nela a DCB.

4. O Juízo a quo designou nova perícia e, mais uma vez, o resultado foi desfavorável à pretensão.

O segundo perito também declinou adequadamente o exame físico realizado, na resposta n.2:

2. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. 

Individuo com marcha claudicante, sequela tardia de poliomielite. Arco de movimento de coluna lombar livre, musculatura
paravertebral sem sinais de atrofia. Reflexos patelar e aquileu presentes e simétricos. Laségue negativo bilateralmente. Quadril
com arco de movimento livre, refere dor em quadril à mobilização de articulações não relacionadas.

O 2º perito reconheceu incapacidade pretérita por período curto, decorrente de cirurgia. Mas se cuida de evento que não
deve ser aqui conhecido em face do que narrei no tópico 2, supra.

No que refere ao momento da (segunda) perícia, o perito claramente excluiu qualquer persistência do estado incapacitante
pretérito que mencionara no n.10; é o que se infere da resposta n.7 (ev.47):

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento
alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? 

Sim, pois apresenta alterações degenerativas incipientes, não agudizadas, as quais não sofrem interferência do labor habitual.

5.  Pelo contexto exposto, resta evidenciado que o benefício deve ser restabelecido e pago até 28/6/18 (1ª perícia).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o INSS a RESTABELECER
o  AUXÍLIO-DOENÇA NB 6130258201 desde a cessação (desde 31/12/17) e pagá-lo até o dia 28/6/18 (DCB).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos
do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402554v7 e do código CRC 13dd1778.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001747-89.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: CHARLLES CHAGAS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PARCIALMENTE PROVIDO.  RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DOS RECURSOS.

A sentença ondenou o INSS a "Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, desde
25/06/2018, o qual deverá ser mantido até que efetivada a sua reabilitação profissional ou até que seja aposentado por
invalidez;"

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, a parte autora pediu a concessão de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, aduzindo o que segue:

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ O recorrente fora submetido à perícia médica judicial a encargo da expert DRA.
TABATA CRISTINA DE OLIVEIRA, CRM/ES 13208, o que se infere no EVENTO 11 dos autos. Contudo, mesmo com o
diagnóstico apresentado e supramencionado no tópico anterior, em sua avaliação médica, a Perita entendeu que não haveria
incapacidade para o labor baseando-se na atividade profissional do requerente, alegando que se trata de limitação funcional
apenas para as atividades de risco, o que não merece prosperar, tendo em vista que o conforme mencionado pela nobre em laudo
pericial, o requerente padece de sua doença há muitos anos e houve complicações que levaram a perda da visão do olho direito e
ainda será necessário realizar uma nova cirurgia no olho esquerdo. Agindo acertadamente o nobre julgador a quo, ao não
considerar tal diagnóstico dado prezado pela perita do juízo, considerando INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA
ATIVIDADE DO RECLAMANTE DE VIGILANTE, o que não merece reforma, contudo, o nobre julgador não considerou os
demais requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez ao Recorrente, o que merece apreço por essa Colenda Turma
Recursal. Cumpre destaque novamente a informação de que o recorrente POSSUI APENAS O ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO, conta com 57 ANOS, por esta razão só se permite tão somente ao exercício de trabalho braçal, o recorrente ainda
é acometido de GLAUCOMA AVANÇADO NO OLHO DIREITO, apresentando ainda ACIDCOW VISUAL DE CONTA DE DOR
A 20CM OLHO DIREITO/ESQUERDO 20/30 OLHO ESQUERDO (- 0,50 - 1,75 140) - (CID H40.1 H54.4), necessitando de
CIRURGIA FISTULIZANTE DO OLHO DIREITO para baixar a pressão intraocular, o que impede do mesmo exercer sua
atividade laborativa conforme decidido pelo nobre julgador a quo. Todavia, conforme se denota do receituário em juntado aos
autos, o requerente necessita de utilizar de colírios durante o dia e como exercer com afinco tal atividade laboral se tais
medicamentos lhe trazem efeitos colaterais?

Já o INSS, em seu recurso, alegou o que segue:

2.1 Da Concessão de Auxílio-Doença

A legislação vigente determina que para concessão do auxílio-doença, faz-se necessária a demonstração de que o segurado
encontra-se incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, como se pode ver do art. 59 da Lei 8.213/91: ... 
 

In casu, verifica-se que a Autora requereu benefício por incapacidade o qual foi cessado porque a perícia médica do INSS não
constatou a capacidade laborativa.

Entretanto, apesar do laudo pericial, o Ilustre Magistrado sentenciante julgou procedente em parte o pedido e determinou o
pagamento do benefício por incapacidade desde a DCB

Com efeito, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.

Entretanto, para que possa afastar as conclusões alcançadas pelo Perito Judicial deverá demonstrar onde o Expert Judicial
falhou, bem como demonstrar que a conclusão pericial deverá ser substituída por robusto conjunto probatório em sentido
contrário.

Data venia, não cabe substituir o laudo pericial confeccionado por auxiliar de confiança do juízo por laudos particulares.

Ainda, não se pode descurar que, in casu, está-se questionando ato administrativo que havia indeferido a concessão do auxílio-
doença, o qual, como todo ato administrativo, goza de presunção de legalidade e legitimidade, somente podendo ser
desconsiderado mediante robusta prova em seu desfavor, o que, conforme visto, não é o caso.
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DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REABILITAR O AUTOR PARA CESSAÇÃO FUTURA DO BENEFÍCIO –
AFRONTA À ATUAL LEGISLAÇÃO E RECENTE ENTENDIMENTO DA TNU

...

Inclusive, a TNU, através do PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177) no sentido de que não é
possível o judiciário  determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o início do processo, através da
perícia de elegibilidade:  ...

Portanto, requer-se a reforma da sentença para afastar a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional
para a cessação do benefício, possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade pela INSS e a cessação
administrativa em caso de INSS constatar que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade
laborativa para sua atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo de reabilitação profissional.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 19/02/1962 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Profissão:     porteiro

2. RECURSO DO INSS.

2.1. Reforma da sentença.

O autor recebeu auxílio-doença de 17/10/17 a 25/6/18.

O laudo pericial reconheceu que o autor porta "Catarata complicada CID 26,2; Glaucoma primário de ângulo aberto CID
H40.1; Cegueira em olho direito CID H54.4; Hipertensão arterial CID I10; Diabetes Mellitus CID E11." 

A perita afirmou que o autor porta visão monocular, sendo cego do olho direito; mas  que o olho esquerdo está com a
pressão controlada; eis a resposta ao n.4, 'p':

RESPOSTA: O paciente é portador de visão monocular. Em um dos laudos apresentados, é constatado que o paciente apresentou
trauma contuso em olho direito, porém o paciente não relatou acidentes no momento da perícia e somente um laudo tinha esse
relato. No laudo mais atual, de 09/10/18 é relatado que o paciente apresenta glaucoma avançado e descompensado em olho
direito, com perda da visão e desorganização de estruturas oculares. Porém em olho esquerdo está em controle pressórico, em
uso de medicação, com visão plena com correção óptica. Ou seja, o olho que o paciente não enxerga é o que está com maior
problema. O olho esquerdo tem a visão boa e está em bom controle com medicamentos. Há laudos de 2017 e 2018 relatado que o
paciente precisa de cirurgia fistulizante para reduzir a pressão intraocular em olho direito, porém a mesma ainda não foi
realizada. O paciente necessita de controle da pressão intraocular com medicamentos, acompanhamento regular com
oftalmologista, mas pelos laudos mais recentes não há incapacidade laboral para o exercício de porteiro.

Em suma: o laudo pericial considerou que há aptidão para a função de porteiro.

A sentença concluiu diversamente. O Juízo a quo afirmou que "Entendo que o exercício das atividades profissionais de
porteiro e vigilante, relacionadas à segurança pessoal e/ou patrimonial, é incompatível, ao menos em princípio, com a
visão monocular." (sentença, ev.37).De fato,

O laudo indica que o autor laborou como porteiro e como vendedor.

Nesse ponto, o recurso do INSS tem caráter abstrato.

Vejamos.

Disse o INSS que para que o Juiz possa afastar as conclusões alcançadas pelo Perito Judicial deverá: (i) "demonstrar onde
o Expert Judicial falhou"; e (ii) "demonstrar que a conclusão pericial deverá ser substituída por robusto conjunto
probatório em sentido contrário."

O Juízo apontou, concretamente, em que ponto entendeu que o perito falhou, ao afirmar que "Entendo que o exercício das
atividades profissionais de porteiro e vigilante, relacionadas à segurança pessoal e/ou patrimonial, é incompatível, ao
menos em princípio, com a visão monocular."
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Como é notório, a visão monocular compromete a visão de profundidade. A partir disso, mesmo sem acervo probatório,
pode-se formar juízos de valor distintos do que a que chegou o perito, tendo em vista as funções desempenhadas no âmbito
de cada profissão.

Então, dada essa a alegação do INSS, é-me inviável prover o recurso.

Poderia provê-lo porque, p.ex., a função de porteiro NÃO requer visão binocular; e porque embora a visão monocular
inviabilize o desempenho da função de vigilante (porque essa requer o manejo de arma de fogo), nada há nos autos que
prove que o autor tenha sido vigilante, tal qual referiu a sentença; apenas há menção a porteiro e vendedor.

Como nada disso se alegou, é inviável prover o recurso.

2.2. Reabilitação.

O caso deve ser reconduzido à tese fixada pela TNU no tema 177, cujo precedente (ementa do Pedilef 0506698-
72.2015.4.05.8500/SE) foi transcrito no recurso.

Eis a tese fixada no julgamento do Tema 177:

  

Questão submetida a julgamento Saber se a decisão judicial de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença também pode determinar a
submissão do segurado a processo de reabilitação profissional ou se tal ato se insere no âmbito da discricionariedade do
INSS (arts. 62 e 89, ambos da Lei n. 8.213/1991).

Tese firmada 1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da
TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por
invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial
e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Processo Decisão de afetação Relator (a) Julgado em Acórdão publicado em Trânsito em julgado
0506698-72.2015.4.05.8500/SE 29/05/2018 Juíza Federal Isadora

Segalla Afanasieff
21/02/2019 26/02/2019 10/06/2019

       

 Tal qual fixada no item 2 da tese firmada, o INSS está vinculado a esse premissa, já que ela não foi objeto de
questionamento recursal (ressalva-se a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas APÓS a
sentença, tal qual consta no item 2 da tese; isso pode ser apurado em perícia administrativa a ocorrer em data futura).

Contudo, não cabe obrigar o INSS a reabilitar e condicionar o pagamento do benefício ao término da reabilitação, tal qual
fez a sentença.

O autor deverá ser encaminhado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, tal qual fixado
no item 1 da tese firmada no Tema 177.

Nesse ponto, o recurso deve ser provido.

3. RECURSO DO AUTOR.

O autor pretende a aposentadoria por invalidez.

Como referi, parece-me que a função de porteiro NÃO requer visão binocular, de modo que o autor estaria apto para o seu
desempenho. Diversamente do Juízo a quo, concordo com a conclusão do perito. 

A sentença somente não foi reformada em face do que expus no item 2.1, qual seja: o provimento do recurso do INSS
importaria em acatar argumentação não contida no recurso.

Nesse contexto, é inviável acolher a tese do recurso do autor.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).
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O recurso do INSS deve ser provido em parte, para: (i) excluir a obrigação de o INSS reabilitar o autor; e,
portanto, excluir a obrigação de manter o pagamento do benefício até a conclusão da reabilitação; (ii) encaminhar o
autor para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional (TNU, Tema 177, tese 1); para tanto, o
autor deverá aguardar ser notificado pelo INSS; ficará ciente que o benefício poderá ser suspenso se ocorrer alguma
das hipóteses previstas no artigo 101 da Lei 8213/91. Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente
são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402548v7 e do código CRC 4c18ea93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5001198-57.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIZA VICENTE HONORIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS
NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO INPC, NAS CAUSAS DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA
TUTELA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO, APÓS DECURSO DO
PRAZO FIXADO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de
sentença que o condenou a conceder benefício previdenciário à parte autora, deferindo a medida antecipatória de tutela e
fixando o prazo de trinta dias para implantação do benefício, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso. A sentença
determinou que a correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E),
em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, bem como que os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º
F da Lei 9.494/97.

O recorrente alega que o Min. Luiz Fux proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo, até a publicação do
acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal, aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema
810/STF), bem como alega a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de cumprir a obrigação de fazer espontaneamente. Diz que o prazo
previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 para cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17
da Lei nº 10.259/2001 é de 60 dias. Sustenta que a multa no montante fixado acarretará o enriquecimento sem causa de
apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros. Menciona a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
Pede a reforma da sentença para que (i) seja fixada a TR com oíndice de correção monetária; (ii) seja fixado o prazo de 45
dias para cumprimento da tutela, com revogação da multa cominada; ou (iii) caso mantida a multa, seja reduzido o
respectivo valor. 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou
que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes
sobre débitos oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-
2019. O sítio do STF na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve
modulação dos efeitos.

DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA
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A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na sentença ao fixar o
prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir do término do prazo, não assiste razão ao
recorrente no pormenor.

O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que o prazo de 45 dias previsto no art.
41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento do benefício concedido administrativamente e o prazo de 60
dias previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001 é para o pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante
requisição de pagamento, quando não for o caso de expedição de precatório.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii) ser iniciada após
uma única intimação para cumprimento da medida antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios
previdenciários, correspondendo a multa diária a 8,85% desse valor.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para (i)
reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela, e (ii) fixar o INPC como índice de correção monetária. Sem condenação em custas e
honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000419996v2 e do código CRC 4b29a9a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5002335-74.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDNO VIEIRA DE MORAES (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS
NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA ANTECIPATÓRIA
DA TUTELA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO, APÓS DECURSO DO
PRAZO FIXADO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de
sentença que o condenou a conceder benefício previdenciário à parte autora, bem como a pagar as prestações vencidas,
deferindo, ainda, a medida antecipatória de tutela e fixando o prazo de trinta dias para implantação do benefício, sob pena
de multa de 500 reais por dia de atraso.

O recorrente alega que o Min. Luiz Fux proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo, até a publicação do
acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal, aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema
810/STF), bem como alega a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de cumprir a obrigação de fazer espontaneamente. Diz que o prazo
previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 para cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17
da Lei nº 10.259/2001 é de 60 dias. Sustenta que a multa no montante fixado acarretará o enriquecimento sem causa de
apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros. Menciona a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
Pede a reforma da sentença para que (i) seja fixada a TR com oíndice de correção monetária; (ii) seja fixado o prazo de 45
dias para cumprimento da tutela, com revogação da multa cominada; ou (iii) caso mantida a multa, seja reduzido o
respectivo valor. 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou
que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes
sobre débitos oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-
2019. O sítio do STF na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve
modulação dos efeitos.

DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na sentença ao fixar o
prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir do término do prazo, não assiste razão ao
recorrente no pormenor.
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O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que o prazo de 45 dias previsto no art.
41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento do benefício concedido administrativamente e o prazo de 60
dias previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001 é para o pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante
requisição de pagamento, quando não for o caso de expedição de precatório.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii) ser iniciada após
uma única intimação para cumprimento da medida antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios
previdenciários, correspondendo a multa diária a 8,85% desse valor.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para
reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000431071v4 e do código CRC e2cc81b3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 345



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 112/259

5000123-80.2019.4.02.5002 500000419606 .V8 JES10621© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5000123-80.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDINEY QUINTILIANO FERNANDES (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CUJA CONCESSÃO JÁ FOI
CONSIDERADA INDEVIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Síntese do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que
o condenou a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com DIB em 02/12/2016.

O recorrente alega o que segue:

Trata-se de processo ajuizado em 2019 no qual o autor requereu a condenação do réu em conceder o benefício por incapacidade
desde 15/04/2012 (NB 550.966.164-6).

O perito fixou a DII em 2007.

Na sentença, o magistrado condenou o INSS a implantar "o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,
com DIB em 02/12/2016" e DIP 04.09.2019 (data da decisão).

Ocorre que o autor havia recebido auxílio-doença entre 15/02/2012 01/12/2016 em virtude da decisão judicial proferida em
idêntico processo (n. 00013722120138080069) ajuizado em 2013  perante a Vara Cível da comarca de Marataízes/ES.

A sentença proferida no processo  00013722120138080069 foi reformada após o provimento da apelação interposta pelo INSS.

Assim, o benefício foi cessado em 01.12.2016, e o registro deve ser excluído do CNIS. 

Consequentemente,  a sentença proferida no presente feito viola a coisa julgada, à medida em que o pedido do autor foi julgado
improcedente após o provimento do recurso de apelação (n.0000867-15.2016.4.02.9999) interposto perante o TRF2, referente ao
processo originário 0001372-21.2013.8.08.0069.

Embora o RELATÓRIO DE POSSÍVEL LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA (extraído à época da defesa da Autarquia -
anexo)) não tenha apontado a existência de qualquer processo, este Procurador verificou que o autor, em 2013, havia ajuizado
ação idêntica perante a Vara Cível de Marataízes (processo n. 0001372-21.2013.8.08.0069).

II - Fundamentação.

II.1. Conforme consta do CNIS (Evento 1 - out8), o autor recebeu auxílio-doença no período de 15/02/2012 a 01/12/2016.

Os documentos que instruem o recurso inominado revelam que o referido benefício foi concedido por força de decisão
antecipatória de tutela nos autos do processo 00013722120138080069, no qual foi proferido acórdão - transitado em
julgado em 08/05/2017 - que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido, revogando a antecipação de tutela, em
razão da ausência de comprovação da qualidade de segurado à época do requerimento administrativo (15/04/2012).

Na presente ação, o autor pretende o restabelecimento do auxílio-doença cessado em 01/12/2016 e a respectiva conversão
em aposentadoria por invalidez.

Ora, não há que se falar em restabelecimento do benefício cuja concessão já foi considerada indevida em acórdão transitado
em julgado.

Assim é que assiste razão ao INSS ao aduzir que a sentença viola a coisa julgada, a qual constitui matéria de ordem pública,
pelo que irrelevante o fato de só ter sido aventada nos autos em sede recursal.

II.2.   Registro que a alegação de que não há coisa julgada porque diversas seriam as causas de pedir (veiculada nas
contrarrazões ao recurso) não pode ser aqui acolhida. 
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Com efeito, ao analisar o caso em meio à competência delegada (a 1ª ação - processo 00013722120138080069 - tramitou
na Justiça Estadual), o TRF da 2ª Região proveu o recurso do INSS porque "... mesmo que se entenda pela existência de
incapacidade no remoto ano de 2007, não existe nenhum início de prova material a amparar a suposta existência de labor
na condição de pescador." (ev.49-out4). Ou seja: a sentença proferida pelo Juízo Estadual fixou, por premissa, que o autor
fora segurado especial e estaria temporariamente incapaz; já o TRF da 2ª Região afirmou que não há prova da condição de
segurado especial, de modo que o benefício foi negado porque lhe faltava a qualidade de segurado (filiação ao RGPS). 

Já nessa nova ação - agora proposta na Justiça Federal, no JEF de Cachoeiro - o autor não narra que o benefício que vinha
recebendo fora cessado por força do referido julgamento ocorrido no TRF da 2ª Região.

A inicial apenas narra que em 2016 houvera a cessação, mas que "o requerente não está apto ao trabalho (ev.1, pág.2). Ora:
a narrativa da inicial sugere, implicitamente, que o benefício foi cessado porque não se verificara a continuidade do estado
incapacitante, omitindo totalmente o real evento que determinou a cessação do benefício (qual seja: o referido acórdão do
TRF da 2ª Região).

Logo, à luz do que decidiu o TRF da 2ª Região, não posso supor aqui que, em 2016, o autor ostentava a qualidade de
segurado. Essa premissa foi acobertada pela coisa julgada produzida na ação anterior.

III - Conclusão.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para julgar extinto o processo
sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo
Civil.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000419606v8 e do código CRC ccde05ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5018918-74.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CELY RIBEIRO RANGEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Do cerceamento do direito de defesa. A Exmo. Magistrado julgou improcedente o feito, única e exclusivamente, pela suposta
ausência de incapacidade laboral atestada pelo perito do juízo. Ao longo da instrução processual foi realizada a perícia judicial,
laudo de evento 23 do feito. O Perito Judicial Dr. Thiago Maraboti Friques constatou que o Demandante está acometida de
“Patologia degenerativa da coluna lombar e cervical + lesão meniscal direito e esquerdo. .". No entanto endtendeu que a parte
autora está apta para sua atividade diária e habitual; Ato contínuo, inconformada com o parecer médico INCONCEBÍVEL
confeccionado pelo perito citado, o Sr. Thiago Maraboti Friques, desesperadamente, requereu a complementação do exame
realizado, tendo em vista a referência do expert de que o Demandante apresenta capacidade laborativa devido mesmo sabendo
dos exames e descrendo-os da seguinte forma: Coluna lombar: À Inspeção: Indivíduo entra deambulando sem claudicação, sobe
e desce de maca sem auxílio. Ausência de contratura muscular paravertebral em coluna lombar, apresentando musculatura
trófica sem sinais de desuso, arco de movimento da coluna lombar livre, sem restrições. Membros inferiores tróficos esimétricos,
sem sinais de desuso, força muscular grau 5 (vence a gravidade e resistência) em ambos membrosinferiores. Reflexos patelar e
aquileu presentes, normais e simétricos bilateralmente. Sensibilidade de membros inferiores mantida. Teste de Laségue¹ negativo.
¹Teste de Laségue: Exame provocativo para compressão radicular lombar. ++Periciando sem alterações significativas ao exame
físico da coluna lombar. Coluna cervical: Indivíduo entra deambulando sem claudicação, sobe e desce de maca sem auxílio.
Ausência de contratura muscular paravertebral em coluna cervical, apresentando musculatura trófica sem sinais de desuso, arco
de movimento da coluna cervical livre, sem restrições. Membros superiores tróficos e simétricos, sem sinais de desuso, força
muscular grau 5 (vence a gravidade e resistência) em ambos membros superiores. Reflexos tricipital e estiloradial presentes,
normais e simétricos bilateralmente. Sensibilidade de membros superiores mantida. Teste de Spurling¹ negativo. Teste de
Spurling¹: Exame provocativo para compressão radicular cervical. ++Periciando sem alterações significativas ao exame físico
da coluna cervical. Joelho: Inspeção: membros inferiores tróficos, sem sinais de desuso. Sem sinais de edema local. Sem
distinção detroficidade entre os membros. Sem desvio angular patológico dos joelhos. Arco de movimento: sem déficit da flexo-
extensão. No entanto o sr expert esqueceu de citar que a parte autora possui compressão do saco tecal com compressão das
raízes neurais, conforme documentos que seguem em anexo. Estes últimos são motivos para a determinação da incapacidade ou
para a redução da capacidade laborativa. (vide persistência de tratamento para a patologia, atestados, relatos, etc)”. Por isso foi
realizado pedido no sentido de ser a parte autora submetida a nova pericia com um especialista na área de neurologia. Registre-
se que o pedido em apreço foi realizado nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil.    ....

Ocorre que, o quadro clínico da demandante merece cuidados, possuindo significativa instabilidade emocional e está vivendo da
ajuda de terceiros. Perceba-se pelos diversos laudos médicos e do prontuário médico hospitalar. Outrossim, atente-se para o teor
dos diversos atestados médicos. (Evento 1 LAUDO5 e EXMMED3): Os laudos sinalizam pela compressão do saco tecal e das
raízes neurais. Ademais, registre-se que, afora as doenças da coluna, o Autor possui dificuldade para caminhar devido a sequelas
no joelho. Assim, impossível que uma pessoa com as seguintes características esteja apta para o desempenho da atividade
laboral. Ora, é TEMERÁRIO concluir que este grave distúrbio não implica prejuízo ao desempenho da atividade de trabalhador.
Destarte, diante dos elementos apresentados, importante frisar que no campo previdenciário prevalece o princípio do in dubio
pro misero, ou seja, HAVENDO DÚVIDA, QUE SE JULGUE O FEITO DE MANEIRA FAVORÁVEL À PARTE
HIPOSSUFICIENTE: a parte Autora. Logo, Excelências, parece evidente a incapacidade laborativa do Recorrente ou que se
declare a reduçao da capacidade laborativa em função da mal que assola a sua coluna lombar, no instante em que realizada a
perícia médica judicial, Portanto, não se está tratando de pedido indevido ou injustificável, no instante em que se postula a mera
COMPLEMENTAÇÃO de nova perícia médica: existem provas robustas que ilidem o parecer do perito judicial e que demandam
uma melhor análise pelo jurisperito, para que, assim, seja possível a sua reconsideração a respeito da incapacidade laboral da
parte segurada.

II.        Fundamentação.

1.         Dados da parte autora.

Profissão:      do lar (cf. laudo, ev.23, n. 6)                     

Data de nascimento:  1/7/1942 (77 anos).                                

Grau de escolaridade:   Ensino fundamental incompleto
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2.         Laudos de exames complementares acostados à inicial.

Com a inicial vieram laudos de ressonância magnética da coluna e dos joelhos (ev.1-exmed3).

No recurso, a autora faz menção ao conteúdo de tais exames. Afirma que “os laudos sinalizam pela compressão do saco
tecal e das raízes neurais.”

O médico que elabora o laudo de um exame de imagem apresenta a sua conclusão sobre o exame. Esta conclusão deverá
ser submetida ao médico do paciente. Na consulta médica, haverá a anamnese, o exame físico, a análise do exame
complementar e a conclusão (o diagnóstico). Disso decorre que a interpretação do conteúdo de um exame complementar é
um ato a ser praticado pelo médico, cujo resultado estará correlacionado à anamnese e ao exame físico por ele realizado na
consulta.

Em suma, não me cabe analisar o conteúdo de exames complementares ou dos laudos dos médicos que os realizaram, mas
sim o conteúdo de atestados e/ou laudos médicos lavrados pelo médico-assistente.

3. O laudo pericial encontra-se adequadamente fundamentado. O perito apontou concretamente os documentos médicos que
lhe foram apresentados, o exame físico realizado (aí incluídos os testes realizados) e a conclusão a que chegou (evento 23).

No recurso a autora afirmou que “... o sr expert esqueceu de citar que a parte autora possui compressão do saco tecal com
compressão das raízes neurais, conforme documentos que seguem em anexo. Estes últimos são motivos para a
determinação da incapacidade ou para a redução da capacidade laborativa.”.

Ocorre que tais informações constam em exames complementares, valendo o que afirmei no tópico anterior. Uma
conclusão declinada num laudo de exame de imagem pode ser ou não ser confirmada no exame clínico, em que o médico –
assistente ou perito – realizará testes com o escopo de verificar se aquela informação contida no exame complementar
encontra respaldo no exame clínico.

Em suma: é no exame clínico que há conclusão adequada a respeito da configuração de incapacidade laboral; não num
exame complementar.

No mais, o laudo do médico assistente da autora (ev.1-5) é inespecífico quanto à configuração de incapacidade.

Por conseguinte, não há razão para anular – e muito menos para reformar – a sentença.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402492v3 e do código CRC 03c720d7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5015962-85.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: OLIMPIO ALVES DA SILVA NETTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A sentença proferida nos autos contraria abertamente todas as provas materiais e testemunhais carreadas aos autos, bem como
os dispositivos legais acima citados. O perito oficial afirmou que o recorrente sofre de ESPONDILODISCOARTROSE DE
COLUNA LOMBAR Urge esclarecer que o estado físico do recorrente hoje, é bem mais grave do que na época em requereu o
benefício, pois, as sequelas da doença, o impedem de trabalhar, dessa forma, há necessidade de o mesmo ser submetido a uma
nova pericia, através de médico do trabalho, o que fica desde já requerido. Obrigar o recorrente a exercer atividade rural, como
sugerido pelo médico perito, estará se ferindo de morte o princípio constitucional da DIGNIDADE HUMANA. Ressalta-se ainda,
Srs. julgadores, a r.sentença proferida pelo M.M juiz “a quo”, fere de morte a Lei 8213/91 e seu Decreto Regulamentador, bem
como preceitos constitucionais consagrados, devendo, por isso, ser modificada em sua íntegra, o que por certo será declarado
por este Egrégio Colegiado. Em face do exposto, por ter o recorrente, apresentado documentos, idôneos, para ver acolhido o seu
pedido, espera o provimento e conhecimento do recurso interposto, requerendo se digne este Egrégio Colegiado em determinar
que o recorrente seja submetido a uma nova perícia com MÉDICO DO TRABALHO e em consequência que seja modificada em
sua íntegra a respeitável decisão de primeiro grau, condenando o INSS ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

...   No caso em tela, realizada perícia com médica clínico geral em 13/05/2019 (Evento 22, PERÍCIA1), ficou constatado que o
autor é portador de espondilodiscoartrose de coluna lombar, que, no entanto, não o incapacita de exercer suas atividades
laborativas de lavrador. Afirmou a expert que não foram observados sinais e sintomas de doença ou lesão ao exame físico,
apresentando o segurado “motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas, assimetria de membros,
com musculatura trófica bilateral tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. Grau de força V. Deambula com
facilidades, sem restrições a movimentação. Realiza movimento de flexão e extensão do tronco com ausência de rigidez. Ausência
de contratura de musculatura paravertebral”.

Nesse sentido, destaco aqui o Enunciado 08 da Turma Recursal do Espírito Santo, que assim dispõe: “O laudo médico particular
é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/03/04, pág. 59)”.

Sendo assim, concluindo a perita judicial pela inexistência de incapacidade para o trabalho habitual do autor e não havendo
elementos de provas nos autos que possam afastar tais conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do benefício aqui
pleiteado.

Nesse caso, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos indica pela correção do procedimento adotado pelo
INSS em relação à negativa do benefício ora postulado, haja vista não ter sido constatada incapacidade para o trabalho pela
perícia judicial.

Dessa forma, não comprovada a incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus à concessão de benefício auxílio-doença
e/ou aposentadoria por invalidez, por não preencher todos os requisitos legais exigidos.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil....

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:          lavrador
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Data de nascimento:    31/1/1978                              

Grau de escolaridade: Fundamental incompleto.

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2. O autor recebeu auxílio-doença de 5/11/2010 a 29/6/2018 (evento 28-out1, pág.15).

Há apenas 1 laudo de médico assistente, emitido em 17/8/18, que afirma que o autor "... apresenta protusão ... [ilegível] +
artrose lombar... dor refratária em membros inferiores... sem condição de trabalho no momento." (ev.1-laudo11).

 A perícia foi realizada no dia 13/5/19. A perita declinou o seguinte exame físico:

Corado, hidratado, anictérico, acianótico. Motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservada, assimetria
de membros, com musculatura trófica bilateral tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. Grau de força V.
Deambula com facilidades, sem restrições a movimentação. Realiza movimento de flexão e extensão do tronco com ausência de
rigidez. Ausência de contratura de musculatura paravertebral.

A perita concluiu que não havia incapacidade.

O laudo está adequadamente fundamentado. A perita apontou concretamente os documentos médicos que lhe foram
apresentados, o exame físico realizado e a conclusão a que chegou. A divergência entre a conclusão da perita e a do médico
assistente deve resolver-se optando por aquela, seja porque se cuida de profissional imparcial, seja porque o seu laudo está
muito mais extensamente fundamentado do que o do médico-assistente.

Por conseguinte, não há razão para anular – e muito menos para reformar – a sentença.

O recurso pede a realização de nova perícia com médico do trabalho. Ocorre que a perita do Juízo tem especialização,
também, em medicina do trabalho (cf. evento 22, item II).        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402500v5 e do código CRC ee2cfb76.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5011007-74.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELIAS FAGUNDES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a "a pagar os proventos
do auxílio-doença NB 31/605.995.543-0 no período desde a cessação, em 28/1/2015, até 17/4/2019, abatidas as verbas
remuneratórias recebidas em período concomitante do empregador."

Pretende a parte autora, no recurso, obter a condenação do INSS a "pagar a integralidade dos proventos do auxílio-doença
NB 31/605.995.543-0 no período compreendido entre a cessação, em 28/1/2015 até 17/4/2019, sem qualquer desconto
referente ao período laborado;". 

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Portanto, o douto Magistrado condenou o INSS a pagar os proventos do auxíliodoença NB 31/605.995.543-0 desde a data da
cessação (28/01/2015) até o dia 17/04/2019, data da véspera da concessão do auxílio-doença NB 31/627.616.579-8, sendo que
atualmente está recebendo aposentadoria por invalidez NB 32/628.120.224-8 desde 9/5/2019, devendo abater as parcelas
coincidentes com o período de labor, ocorrido no período de 2/5/2012 a 27/9/2017. 

Assim, vem buscar a reforma da r. sentença, em relação ao abatimento das verbas remuneratórias recebidas em período
concomitante do empregador, haja vista que o Recorrente retornou ao trabalho por questão de sobrevivência, necessitando
retornar ao trabalho para o sustento próprio e da família, enquanto aguardava a decisão judicial sobre o restabelecimento do
auxílio-doença.

A Súmula nº 72 da TNU, que dispõe, in verbis: “É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que
houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na
época em que trabalhou.”  ...

O pagamento do benefício durante o período laborado deve ser efetuado para a reparação pelo sacrifício a que ele foi compelido
por falta de eficiência da administração, e uma punição ao Poder Público por essa mesma ineficiência.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença com sua conversão em aposentadoria
por invalidez.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/605.995.543-0 no período de 22/4/2014 a 28/1/2015 e o auxílio-doença NB
31/627.616.579-8 no período de 18/4/2019 a 8/5/2019. Está recebendo aposentadoria por invalidez NB 32/628.120.224-8 desde
9/5/2019  (Evento 4, OUT1).

O autor foi intimado para justificar o interesse de agir e alegou (Evento 9, PET1):  ...

Na petição inicial, o autor alegou (Evento 1, INIC1):   ...

A perícia se limita ao exame das condições clínicas contemporâneas. Por isso, o laudo pericial não é suficiente para caracterizar
a incapacidade laborativa em momento pretérito. A reconstituição dos fatos, a fim de esclarecer se o autor permaneceu incapaz
após a cessação do primeiro auxílio-doença, em 28/1/2015, deve ser realizada mediante prova documental.

O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/605.995.543-0 no período de 22/4/2014 a 28/1/2015 por motivo de tuberculose
respiratória primária  (Evento 4, OUT1): ...

O laudo datado de 20/2/2015 informou que o autor foi atendido em julho/2014 por motivo de doença pulmonar caracterizada pr
extensas áreas de fibrose, com comprometimento de ambos os pulmões (Evento 1, LAUDO7): ....

O tratamento da paracoccidioidomicose foi  estimado pelo menos até 20/2/2016.

O exame de imagem datado de 25/11/2018 constatou (Evento 1, EXMMED8): ....
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A perícia médica administrativa, em 9/5/2019, reconheceu quadro de doença pulmonar disseminada por aspergilose com
antecedentes paracoccidioidomicose de longa data e sugeriu aposentadoria por invalidez ( Evento 4, OUT1):...

Concluo que quando o benefício de auxílio-doença cessou, em 28/1/2015, o autor ainda estava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/605.995.543-0 desde a cessação, em 28/1/2015, até 17/4/2019,
véspera do auxílio-doença NB 31/627.616.579-8.

No entanto, ressalto que o autor manteve vínculo empregatício no período de 2/5/2012 a 27/9/2017 (Evento 4, OUT1).

A percepção de remuneração por liberalidade do empregador, sem contrapartida de prestação de serviço pelo segurado
empregado, não retira deste o direito às prestações vencidas de auxílio-doença, quando comprovada a incapacidade para o
trabalho no período pretérito. Aplica-se, com as devidas adequações, a Súmula n° 72 da Turma Nacional de
Uniformização: “É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade
remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou”.

Entretanto, é incompatível com o ordenamento jurídico a percepção cumulativa do benefício por incapacidade com o salário
percebido em razão do exercício de atividade laborativa, motivo pelo qual, embora reconhecido o direito da parte autora ao
benefício, devem ser excluídas da condenação as competências em que houve a percepção de valores a título de salário. Os
benefícios previdenciários por incapacidade têm caráter de substituição da remuneração. Consequentemente, não se pode
admitir o recebimento concomitante de salário com o benefício por incapacidade.

Assim, o período de recebimento de proventos de auxílio-doença concomitante com o recebimento de salário, deverá ser
descontado pelo INSS no momento da fase de execução.

O autor tem direito aos proventos do auxílio-doença NB 31/605.995.543-0 no período desde a cessação, em 28/1/2015, até
17/4/2019.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar os proventos do auxílio-doença NB
31/605.995.543-0 no período desde a cessação, em 28/1/2015, até 17/4/2019, abatidas as verbas remuneratórias recebidas em
período concomitante do empregador.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:            frentista                 

Data de nascimento:      20/1/1956                            

Grau de escolaridade: ?

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2. O autor recebeu auxílio-doença no período de 22/4/2014 a 28/1/2015 por motivo de tuberculose respiratória primária.
Atualmente está recebendo aposentadoria por invalidez NB 32/628.120.224-8 desde 9/5/2019.

A sentença reconheceu, com base na prova documental apresentada, que o estado de incapacidade não havia cessado em
28/1/15; condenou o INSS a pagar-lhe auxílio-doença de 28/1/15 a 17/4/19, "abatidas as verbas remuneratórias recebidas
em período concomitante do empregador."

Como esclareceu a sentença, o autor manteve vínculo empregatício de 2/5/2012 a 27/9/2017. 

Ou seja: no período abarcado pela condenação (cerca de 4 anos e 3 meses), por cerca de 2 anos e 8 meses houve
recebimento concomitante de salário.

O recorrente quer excluir a possibilidade de abatimento, do quantum da condenação, dos valores que recebera a título de
salário.

A súmula nº 72 da Turma Nacional de Uniformização tem a seguinte dicção: “É possível o recebimento de benefício por
incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado
estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou”.
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O período no qual o autor trabalhou e a sentença supôs a continuidade da incapacidade é muito longo: 2 anos e 8 meses
após a DCB ocorrida em 28/1/15.

O retorno do autor ao trabalho em janeiro de 2015 supõe que tenha sido considerado apto no exame médico de retorno.

Há um laudo datado de 20/2/2015 (pouco mais de 20 dias após a DCB) que informou que o autor foi atendido em
julho/2014 por motivo de doença pulmonar caracterizada por extensas áreas de fibrose, com comprometimento de ambos
os pulmões. O referido atestado informa que há previsão de continuidade do tratamento com duas medicações por cerca de
12 meses, mas nada afirma sobre a existência de incapacidade para o trabalho.

A existência de doença, por grave que seja, não é bastante para comprovar incapacidade.

Para além disso, o autor pediu novamente benefício pouco depois da DCB, mas não compareceu ao exame pericial (cf.
ev.4-out1, pág.2).

Nesse contexto, não reputo haver prova suficiente de que o estado de incapacidade se manteve pelo período posterior à
DCB e no qual o autor laborou (até 27/9/17). Não é o caso de aplicar-se a súmula 72 porque não há evidência de
incapacidade nesse período; de modo que, nesse pormenor, divirjo do que se concluiu na sentença.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402504v6 e do código CRC 1611d68e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5005409-42.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCILENE SANTANA DE LIMA GARCIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Os laudos e exames médicos juntado aos autos, comprovam que a Recorrente não apresentava nenhuma condição física para
exercer as atividades laborativa, a época do pedido administrativo. Conforme se extrai do exame de retorno ao trabalho, exame
imparcial produzido pela empregadora apurou que até a data de 25/01/2019 a Requerente estava completamente inapta para o
trabalho e impedida de retorna ao trabalho devido limitações laborativas apurada pela empresa. Destarte, submetido a exames
médicos periciais, devidamente impugnados pelo recorrente, o louvado apurou que no momento da perícia a autora está apta ao
labor, por entender que a fratura na tíbia, provoca limitação por apenas 3 meses. Ora, com a devida vênia, mas o entendimento
do MM. Juiz de piso seguindo o equivocado laudo pericial não possui argumento lógico, pois se a Recorrente estive inapta para o
trabalho apenas por 3 meses a partir de março de 2018, ela não teria gozado benefício em janeiro de 2019, pois na visão do
perito estaria inapta apena até junho de 2018. Logo resta provado o equivoco no laudo pericial e o cerceio de direito ao não
responder os quesitos formulados no evento 29. Não se pode olvidar, que a perícia deve apurar a verdade real em todo o período
requerido nos autos e não somente no momento da perícia, digo, o pedido exposto na exordial, busca o restabelecimento do
beneficio desde a injusta alta previdenciária, o que sem dúvida, tornar-se necessário a apuração de todos os elementos fáticos
dos períodos anteriores a perícia. Nesse diapasão, não resta a menor dúvida que os laudos médicos, comprovam a inaptidão da
requerente no mínimo até a data do ajuizamento da ação. Não obstante, foram formulados quesitos complementares para sanar a
controvérsia apontada no laudo pericial, entretanto o juízo singular cerceou o direito ao contraditório e ampla defesa da autora,
eis que indeferiu os quesitos complementares por entender que indiretamente o perito sanou a demanda, o que sem dúvida trouxe
um enorme prejuízo a requerente, no sentido de comprovar a inaptidão ao labor em data anterior a perícia, aliás, objeto da ação.
Destarte, o entendimento do Magistrado se mostra totalmente divorciado das demais provas dos autos, máxime os laudos
médicos comprovar a incapacidade do autor após a injusta alta previdenciária (evento 1). Não se pode olvidar que conclusão
exposta no laudo pericial não vincula o juiz. Assim, apesar de o perito ter atestado a possibilidade de desempenho para a
atividade habitual com limitações, existe nesses autos prova em sentido contrário para provar a inaptidão após a alta médica
previdenciária. Logo, ao contrário do alegado na r. sentença, as provas nos autos são claras e evidentes ao provar que no
momento do cancelamento do auxílio doença, a segurada estava inapta, logo SE este recuperou a capacidade no decorrer da
ação, isto não afasta seu direito, eis que a época do pedido resta demonstrada a inaptidão. Nesse sentido, entender que se
atualmente o segurado encontra-se apto, para não fazer jus ao benefício retroativo, é pactuar com a política de indeferimento do
INSS, assim a autarquia continuará negando os benefícios DE SEGURADO INAPTO, uma vez que, caso o segurado recupere a
capacidade, não receberá seus direitos. No mais, é difícil imaginar que a Recorrente poderia trabalhar com produtividade
aceitável com a limitação comprovada nos membros superiores e inferiores, e o mais importante é que para exercer uma
profissão o trabalhador necessita estar em plena capacidade laboral, máxime para não colocar em risco a própria segurança
física e que podia até agravar a doença diagnosticada. Entendimento em sentido contrário implica desrespeito ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal). Desta forma, extrai-se dos autos, porém,
prova documental suficiente para suprir a lacuna do laudo pericial e caracterizar a incapacidade laborativa da recorrente, desde
a injusta alta médica previdenciária, até no mínimo até a data do ajuizamento da ação. ISTO POSTO é apresente para requerer
seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a sentença de piso deferindo-se por consequência o
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA, na forma pleiteada na inicial, por ser direito e imperativo de JUSTIÇA!

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 31/626.29.845-9 e a pagar
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/626.29.845-9 no período de  2/1/2019 a 23/1/2019 (evento 6, OUT1). 

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, relatou fratura na tíbia por stress (quesito 3, evento 20). Afirmou que
a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de balconista (quesitos 6-7). Esclareceu que a autora esteve
incapacitada para o trabalho pelo período de três meses, a partir de março/2018 (quesito 10). Concluiu que não há incapacidade
atual para o trabalho.
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A autora impugnou "a alegação de aptidão no momento da perícia, eis que os documentos anexo, em especial o exame de retorno
ao trabalho (ASO de Retorno) prova que a segurada estava inapta após a alta médica, conforme se extrai do laudo médico (ASO
de Retorno) datado dia 25-01-2019, pela Dra. Lívia Alves de Araújo, CRM-ES 15.445. Nesse sentido, considerando que o
pleiteado na exordial, é o restabelecimento do auxílio doença injustamente cessado dia 23/01/2019, deve/deveria o perito apurar
se a época da alta a Autora estava inapta. Posto isto, as provas nos autos são claras e inquestionáveis para provar que no
momento do cancelamento do auxílio doença, a segurada estava inapta, SE esta recuperou a capacidade no decorrer da ação,
isto não afasta seu direito, eis que a época do pedido resta demonstrada a inaptidão. Nesse sentido, entender que se atualmente o
segurando encontra-se apto, não fará jus ao benefício retroativo, é pactuar com a política de indeferimento do INSS (...).

A autora também formulou os seguintes quesitos complementares (evento 29, PET1). 

O perito já estabeleceu sua estimativa em relação à duração da incapacidade para o trabalho. Ele estimou que a autora esteve
incapacitada para o trabalho pelo período de três meses, a partir de março/2018 (quesito 10), considerando o tempo máximo
para recuperação funcional (quesito 11). Portanto, ele já negou a persistência da incapacidade para o trabalho em 23/1/2019.

O atestado de saúde ocupacional não vincula a conclusão do perito nomeado pelo juízo, porque não foi produzido com as
garantias do contraditório e da ampla defesa.

O atestado de saúde ocupacional exibido pela autora não tem fundamentação (evento 1, LAUDO5), falta-lhe consistência para
estabelecer divergência frente ao laudo pericial.

Todas as questões relevantes para o julgamento da lide já foram esclarecidas com as respostas ao rol de quesitos do juízo. Por
isso, os quesitos complementares propostos pela autora são dispensáveis. 

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01). Defiro à parte autora
o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 8/12/1980
Profissão/atividade habitual: balconista de supermercado
Grau de escolaridade: ?
Doença e/ou lesão: "fratura por stress em tibia" (ev.20)
Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial: ev.1-laudo5: (i) ASO de 25/1/19

ev.1-laudo6: (i) pág.1, dia 2/1/19 - atestado de 4 dias; (ii) pág.2, dia 30/11/18 -
inaptidão para esforços "no momento"; (iii) pág.3, de 29/8/18 - atestado de 15 dias.

Períodos em que recebeu auxílio-doença: 6/4/18 até 24/7/18; 
2/1/19 até 23/1/19.

2.    De todos os documentos médicos apresentados pela autora, apenas o ASO (atestado de saúde ocupacional) é posterior
à DCB (23/1/19).
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Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar que o estado de
incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

Quanto ao referido ASO, o mesmo apenas afirma que autora estaria inapta para o retorno ao trabalho no dia 25/1/19.
Contudo, tal atestado não declinou nenhuma fundamentação que ampare a sua conclusão.

A conclusão do médico do trabalho diverge da do perito do Juízo, como bem demonstrou a sentença.

Ante a disparidade de conclusões a que chegaram a perícia judicial e o referido ASO, incide o entendimento consolidado no
enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo
médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular.” (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).

Quanto à alegada incongruência do laudo e o indeferimento de quesitos complementares, adiro integralmente ao que expôs
o Juízo a quo na sentença.      

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402516v4 e do código CRC 513890ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5005309-87.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ZILDA CEZARIO RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Na r. sentença o juízo a quo, afirma que não restou comprovada a incapacidade para o labor, alegando faltar um dos requisitos
necessários à concessão do beneficio pretendido. Ademais, informou que a Recorrente foi reabilitada em funções administrativas
a qual teria possibilidade de laborar, como por exemplo, porteira. Em relação à falta de prova da incapacidade para o trabalho,
salienta-se que foram anexados juntamente a exordial laudos médicos assinalados por especialistas, atestando que a Recorrente
sofre com Mononeuropatias dos membros superiores, síndrome do túnel do carpo e possui cicatrizes de queimaduras em membros
superiores e inferiores que PREJUDICAM SUAS ATIVIDADES LABORAIS. Logo, em decorrência de suas patologias, a
Recorrente passou a ter várias limitações, como, por exemplo, não poder pegar peso ou não poder realizar esforço físico, o que,
por si só, já descartaria a possibilidade da realização da sua atividade habitual (babá), pois tal atividade necessita muitas vezes
de segurar e/ou transportar crianças e bebês nos braços e auxiliar no cuidado dos mesmos. Salienta-se que a Recorrente recebeu
o beneficio auxílio-doença por mais de 08 (oito) anos consecutivos, como a própria sentença expõe, sendo que, em 2012 foi
submetida a exame pericial em razão de queimaduras de 60% a 69% do corpo, queimaduras essas que prejudicam sua saúde e
comprometem sua capacidade laborativa de forma significativa até o presente momento. Em relação à reabilitação na atividade
de porteira, ocorre que, as condições pessoais da Recorrente não permitem sua reabilitação profissional, posto que durante toda
a sua vida nunca laborou nem sequer em atividade semelhante a esta. Além disso, a Recorrente completará 52 anos, idade em
que vê suas chances serem quase nulas quanto à reinserção no mercado de trabalho.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença desde 28/1/2019.

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/626.515.233-9, formulado em 28/1/2019, foi indeferido porque a perícia
médica do INSS não constatou incapacidade para o trabalho (Evento 1, OUT8). 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou mononeuropatia dos membros superiores e
síndrome do túnel do carpo (quesito 2, evento ). Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de babá e
que foi reabilitada para funções administrativas, informática básica e porteira, estando apta a realizar esses ofícios  (quesitos 6-
7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

A autora não impugnou o laudo pericial (Evento 36). 

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/539.683.828-7 no período de 24/2/2010 a 31/10/2018 (Evento 5, OUT1). A perícia
médica administrativa, em 19/3/2012, foi encaminhada ao PRP, por motivo de queimaduras de 60 a 69% da superfície corporal.
A perícia médica administrativa, em 31/10/2018, informou que (Evento 5, OUT1):

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado comprovar estar doente: é preciso
ficar comprovado que a doença tenha causado alterações que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade
ou ocupação.
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Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por incapacidade (seja auxílio-doença, seja
aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da incapacidade para o trabalho.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c  o art. 1º da Lei nº 10.259/01). Defiro o benefício
da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 2/8/1968
Profissão/atividade habitual: doméstica (ev.1); babá (ev.5-out1);

reabilitada para porteira (ev.5-out1, pág.23).
Grau de escolaridade: ensino médio completo (cf. laudo).
Doença e/ou lesão: "Mononeuropatias dos membros superiores, Síndrome do túnel do carpo."   (ev.28)
Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial: ev.1-laudo7 (3 laudos).
Períodos em que recebeu auxílio-doença: 24/12/2008 a 24/12/2009;

24/2/2010 a 31/10/2018.

2.  A autora sofreu acidente doméstico que lhe provocou queimaduras.

Possui ainda mononeuropatias dos membros superiores e Síndrome do túnel do carpo. 

Recebeu benefício por incapacidade por mais de 8 anos consecutivos, até ser reabilitada para a função de porteira (cf.
acima indicado).

Os 3 laudos que acostou com a inicial não afirmam que há incapacidade, mas que as cicatrizes atro´ficas de queimaduras
"prejudicam suas atividades" (laudo de 17/12/18); que a síndrome do túnel do carpo é grave e tem "grande possibilidade de
tratamento cirúrgico" (laudo de 29/1/19); e que teria dificuldade de movimentar as mãos por causa da sequela de
queimadura (laudo de 23/1/19).

Nenhum médico assistente analisou a possibilidade de a autora desempenhar a atividade para a qual foi reabilitada
(porteira).

O laudo pericial apresenta fundamentação adequada e foi incisivo no sentido de que a autora está apta para tal atividade,
como se conclui dos quesitos abaixo transcritos:

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. RESPOSTA: Comparece ao exame médico
pericial, sem acompanhante, mostrando-se orientado no tempo e no espaço atual. Apresenta capacidade de julgamento,
interpretação e raciocínio preservados. Apresenta-se com aparência e cuidados pessoais/higiene sem alterações. Ausência de
atitude antálgica (ou seja, não adota posição anormal do corpo indicativa de defesa da dor). Marcha atípica. Membro superior
direito dominante. Apresenta amplitude normal de todos os movimentos articulares dos cotovelos, punhos, dedos e joelhos. Mão
direita e esquerda: força preservada, musculatura eutrófica, presença de cicatriz cirúrgica, Teste de Tínel negativo, Phalen
negativo, Phalen invertido negativo. Apresenta cicatrizes atróficas de queimaduras em membros superiores e inferiores.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento
alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? RESPOSTA: Sim. Autora
vitima de queimadura por acidente doméstico há 10 anos, apresentado cicatrizes atróficas de queimaduras em membros
superiores e inferiores adequadamente tratada. Ressalta-se que autora foi reabilitada para funções administrativas, informática
básica e porteira estando apta para realizações desses ofícios.

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa
examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?) RSPOSTA: Não há limitações.

Havendo prova contundente no sentido de que há aptidão para a atividade para  a qual a autora foi reabilitada, a sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402518v4 e do código CRC 951fd30c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5004890-67.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JACIMARA LUNA FIDELIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Desse modo, o perito do juízo, após perícia absurdamente superficial, afirmou de maneira leviana e irresponsável que a
recorrente possui capacidade para o labor. Sem sombras de dúvidas – a Recorrida preencheu todos os requisitos necessários,
razão pela qual deve ser concedido o benefício requerido na exordial, vejamos: 

3. O perito confirma alguma doença ou lesão?  RESPOSTA: Sim. Asma. Gonartrose (artrose do joelho). Doença pulmonar
obstrutiva e Hipertensão Arterial. 

Verificando o laudo pericial, resta claro a incapacidade laborativa da requerendo. Notese que argumenta o INSS que não deveria
ter sido concedido o benefício de auxíliodoença por, supostamente, não ter sido constatada a incapacidade para o trabalho. Data
vênia é valido ressaltar que a recorrente, não pode exercer sua função de trabalho devido aos seus problemas de saúde que a
incapacitam, o que a torna incapaz para o seu trabalho habitual. O que fugiu a r. sentença foi a sensibilidade de analisar de uma
forma ampla o presente caso, afinal os sintomas e efeitos perversos de sua doença (aspecto físico) incidem e tem repercussão
gigantescas no cerne de sua atividade cotidiana e no Princípio da Dignidade Humana e das Liberdades Fundamentais, as quais
o segurado, de alguma forma busca abrandar por meio da Previdência Social. Para dar maior robustez a impugnação, aponta-se
também o descaso do perito, com a parte autora, pois essa tem dificuldades que se agravaram com o decorrer dos anos, como
para sair de casa, bem como utilizar transporte público, afinal quem sente as fortes dores que lhe acomete há anos como irá
realizar atividades da vida comum? E mesmo, o expert deixando clara a existência da incapacidade laborativa por parte da
Recorrente, não conclui pela incapacidade laborativa do recorrente. Pasme! Não podemos esquecer também de alguns princípios
como o IN DÚBIO PRO MISERO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA, e, basta a análise da documentação médica
juntada nos autos para verificar a complexidade do caso, pois devido sua patologias. Conforme está dito no parecer acima
destacado, a Recorrente padece de incapacidade laborativa para envidar os esforços físicos que a sua profissão exige. Por essa
razão, o mesmo faz jus ao benefício auxílio-doença previdenciário. Diante do quadro clínico aqui relatado, é evidente a
incapacidade para o trabalho, pois a Recorrente não tem condições mínimas necessárias durante doença afetariam
consideravelmente a produtividade do obreiro, redundando em inúmeros afastamentos, o que seria inviável para o empregador. É
cediço, a NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO por parte da recorrente, pois o quadro pode agravar e
piorar ainda mais a situação da mesma. Todavia, a sentença proferida merece reforma, uma vez que, baseada em uma prova que
contraria toda a documentação médica juntada nos autos. De fato, a perícia judicial foi feita por médico especialista, que não
soube avaliar o quadro de saúde da recorrente da maneira correta.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença desde 17/1/2019. 

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/618.147.681-8 no período de  7/4/2017 a 4/12/2018. O requerimento administrativo de
auxílio-doença NB 31/626.397.126-0, formulado em 17/1/2019, foi indeferido por motivo de parecer contrário da perícia médica
do INSS (evento 6, OUT1). 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou asma, gonartrose ou artrose do joelho, doença
pulmonar obstrutiva e hipertensão arterial (quesito 3, evento 24). Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade
habitual de cuidadora de idosos (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

A autora impugnou o laudo pericial (evento 29). 
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A perita realmente diagnosticou patologias (quesito 3), mas negou que as doenças estejam sintomas incapacitantes (quesito 4). A
perita explicou que "o histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados,
permitem diagnosticar que o periciando é portador de alterações degenerativas de coluna vertebral, doença pulmonar obstrutiva
e gonoartrose de joelho. Durante avaliação médico pericial, o paciente não apresentou alterações do exame físico que
justificassem eventual incapacidade laborativa. As patologias que o autor possui apresentam caráter crônico que necessitam de
acompanhamento médico regular para adequado controle clínico. Eventualmente podem agudizar e incapacitar temporariamente
o autor, porém no momento desta análise pericial não se constatam elementos que o incapacite" (quesito 7).

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado comprovar estar doente: é preciso
ficar comprovado que a doença tenha causado alterações que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade
ou ocupação.

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por incapacidade (seja auxílio-doença, seja
aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da incapacidade para o trabalho.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c  o art. 1º da Lei nº 10.259/01). Defiro o benefício
da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 21/6/1965
Profissão/atividade habitual: Cuidadora de idosos
Grau de escolaridade: Fundamental Incompleto
Doença e/ou lesão: Asma. Gonartrose (artrose do joelho). Doença pulmonar obstrutiva e Hipertensão

Arterial.
Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial: não há.
Períodos em que recebeu auxílio-doença: 7/4/2017 a 4/12/2018

2. A inicial não acostou laudos de médico assistente.

Os únicos elementos probatórios que há nos autos a respeito do ponto de prova - a incapacidade para a função habitual - são
os laudos de perícia administrativa (ev.6-out1) e o laudo da perícia judicial (ev.24), cujas conclusões são contrárias à
pretensão.

A irresignação recursal tem caráter genérico.        
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Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402520v3 e do código CRC 8eb54283.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5004338-05.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALESSANDRO DOS REIS GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A r. Sentença julgou improcedente o pedido do Recorrente por perda da qualidade de segurado em 15/04/2015. 6 O Recorrente,
como já ficou amplamente reconhecido, é portador de ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, doença GRAVE e SEM CURA e por
conta da sua INCAPACIDADE LABORATIVA, deixou de contribuir para a Previdência. Na hipótese de perda de qualidade de
segurado por motivo de doença impossibilite de exercer atividade laboral, o benefício deve ser concedido. É necessário observar
o rol de moléstias enumeradas no Anexo XLV do art. 147, II da IN 77/2015 que são consideradas para fins de concessão de
benefício sem exigência de carência, quais sejam:  ...

O rol acima não é taxativo e sim exemplificativo. Logo, na hipótese do segurado ser portador de doença tão grave quanto
aquelas da citada lista, também compartilhará da exclusão da necessidade de cumprir o período de carência. A falta de
contribuição ocorreu, pois Recorrente não possuía qualquer possibilidade de exercer atividade profissional. Tanto é assim que,
no Laudo médico proferido na Pericia Judicial, restou comprovado possuir doença sem cura e incapacitante. Negar ao
Recorrente o benefício fere o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, bem como também o art. 1° da lei 8.213, in verbis:  ...

Além disso, A Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar processo
nº 2010.72.64.001730-7, uniformizou entendimento segundo o qual o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social
em razão de comprovada incapacidade laboral, não perde a qualidade de segurado enquanto perdurar esta situação,
principalmente se durante este período o segurado perceber benefício por incapacidade. Portanto, tendo o Recorrente
comprovado sua incapacidade definitiva, faz jus ao benefício de Auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"Pretende a parte autora seja concedido o benefício previdenciário por incapacidade.   ...

Trata-se de homem, com 38 anos de idade, trocador de ônibus, que se insurge contra o indeferimento do benefício
previdenciário de auxílio doença requerido em 02/08/2017 (NB 619.577.641-0) pois não foi constatada pela perícia
administrativa incapacidade para o trabalho.

Realizada a perícia judicial, foi constatada incapacidade definitiva da parte autora em decorrência de esquizofrenia paranóide.
Entretanto, a I. perita não soube precisar a data de início da incapacidade da parte autora ( Evento 18, realizada em
28/05/2019).

Entretanto, no que tange à qualidade de segurado, requisito indispensável para a concessão do benefício, o art. 15, II, da Lei
8.213/91 estabelece que esta será mantida, independentemente de contribuições,  até 12 (doze) meses após a cessação das
contribuições.

O § 4º desse mesmo dispositivo legal, diz o seguinte: “a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término
do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimentos da contribuição referente ao mês imediatamente
posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Ocorre que em consulta ao CNIS (Evento 24, OUT2) percebe-se que após uma série de contribuições interpoladas como
empregada, a parte autora perde a qualidade de segurada em 15/04/2015 ( última contribuição em 02/2014), reingressando ao
sistema como contribuinte individual e realizando apenas três contribuições espaçadas, uma em 11/2015, 01/2016 e 06/2016.
Aproximadamente um ano depois da sua ultima contribuição, em 02/08/2017 (DER), entra administrativamente com pedido de
benefício por incapacidade.

E, em que pese a perita não ter fixado a data do início da sua incapacidade, consta apenas nos autos laudos particulares
datados do ano de 2016, data na qual não havia completado a carência de reingresso ao sistema ( caso estendêssemos a data
do início da sua incapacidade até a data dos laudos particulares).

Assim, sem maiores delongas, inexorável reconhecer que a parte autora não faz jus ao benefício pois não cumpriu a carência
necessária.
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Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.  ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 26/6/1981
Profissão/atividade habitual: Trocador de ônibus
Grau de escolaridade: ensino médio completo
Doença e/ou lesão: Esquizofrenia Paranóide
Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial: ev.1-laudo11 (4 laudos)
Períodos em que recebeu auxílio-doença: não há

2.  A incapacidade é incontroversa. O laudo pericial a reconheceu, mas afirmou não ser possível fixar a DII.

A questão sobre se rol das doenças que dispensam carência é taxativa ou exemplificativa não vem ao caso; com efeito, a
sentença fixou que o autor perdera a qualidade de segurado em 15/4/15, de modo que o elemento a ser enfrentado pelo
recurso é a questão da qualidade de segurado (e não a carência).

É inviável acolher que a alegação de que o autor não perdeu a qualidade de segurado em 15/4/2015 porque teria estado,
desde antes dessa data e durante todo o tempo, incapaz.

Com efeito, foram juntados apenas 4 laudos de médico assistente, que foram emitidos a partir de 2016; a perícia judicial foi
realizada em 28/5/19. Não vejo como acolher a alegação de que a incapacidade já existia antes de 15/4/2015 se o 1º
elemento de prova de que se dispõe foi emitido em 8/9/16 (ev.1-laudo11, pág.1).      

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402522v4 e do código CRC f68f40b7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5003076-20.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JORGE AURELIANO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

DA QUALIDADE DE SEGURADO Nobre Julgador, o Recorrente sempre exerceu atividade laborativa na construção civil, como
pedreiro, apresentando 129 contribuições. Apesar de as contribuições não terem sido ininterruptas, a jurisprudência já pacificou
o entendimento de que a existência de 120 contribuições, mesmo ininterruptas, estão aptas à comprovar o direito a prorrogação
do período de graça.  ...

Considerando que o Requerimento Administrativo ocorreu em 17/10/2016, bem como que existem Laudos Médicos atestando a
incapacidade do recorrente em 13/10/2016 e 06/11/2018, evidente que o mesmo ainda mantinha a qualidade de segurado, na
data do fato gerador e da DER.

DA DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE No exame realizado, o Sr. Perito fixou a data de início da incapacidade (DII) em
Fevereiro de 2019. Perceba-se: 12. Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se houve
incapacidade para o trabalho no passado? Em qual período? SIm, vide quesito 10. 10. É possível estimar a data de início da
incapacidade para o trabalho? Qual seria essa data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais seis meses ou
um ano? Sim, fevereiro de 2019, dura até a data de hoje. OBS: Radiografia do ano de 2015 apresenta acometimento articular
incipiente, que não justifica incapacidade. Destarte, conforme declinado em Manifestação, o Expert afirma que o exame de
imagem apresentado pelo Recorrente e referente a 2015 apresenta acometimento articular incipiente que não justifica
incapacidade. Ocorre que o referido Expert não se manifestou acerca do Laudo Médico acostado e datado de Outubro de 2016.
Nobre Julgador, a doença que acomete o Recorrente é denominada Osteoartrose, conforme afirmado pelo próprio Perito. ...

Considerando as informações acima, ou seja, que a referida doença apresenta piora progressiva, plenamente possível que em
2015 o mesmo não estivesse incapacitado, mas em Outubro de 2016, o mesmo estivesse incapacitado, conforme afirmado pelo
médico assistente, em laudo médico. E, permaneceu se agravando provocando a incapacidade multiprofissional e definitiva,
conforme declinado no Laudo Pericial. Assim, os documentos acostados contradizem a DII declinada no Laudo Pericial. Aliado
a isso, oportuno referir que o Superior Tribunal de Justiça considera que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova constantes dos autos (STJ, 1ª Turma, AgRg nos ED no Ag 865.657/SP, rel.
Min. Deise Arruda, j. 02/08/2007, DJ 10/09/2007, p. 201).  ...

Tese subsidiária – DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA   ...   

No caso concreto, vislumbra-se que a parte Autora apresentou ROL DE QUESITOS no evento 01 – documento 13 do processo, os
quais NÃO foram respondidos pelo Perito do Juízo. Não obstante, a Recorrente REFORMULOU seus questionamentos (evento
49) após a disponibilização do laudo pericial e requereu a intimação do Dr. Perito para que respondesse aos 7 quesitos
complementares!  Todavia, o Juízo optou por proferir a R. Sentença afirmando que as informações prestadas pelo perito em seu
laudo pericial seriam suficientes para o esclarecimento da lide. Ora, N. Julgadores, a prova médica pericial é o PRINCIPAL
MEIO DE PROVA nos benefícios por incapacidade, sendo os quesitos um dos meios, senão o único, para que Segurado atue na
produção da prova.  ...  

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 26/12/1957
Profissão/atividade habitual: pedreiro (ev.1); auxiliar de serviços gerias (ev.34)
Grau de escolaridade: "não alfabetizado" (cf. laudo)
Doença e/ou lesão: osteoartrose de joelho direito
Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial: ev.1-laudo10

ev.1-laudo11
Períodos em que recebeu auxílio-doença: 17/7/11 a 5/9/11

2.  Alegação de cerceamento de defesa.
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O laudo pericial apresenta fundamentação suficiente. O mero indeferimento de quesitos suplementares não é causa hábil
para configurar cerceamento de defesa. 

No âmbito dos Juizados Especiais, o juiz tem o poder de limitar a produção probatória excessiva ou impertinente, nos
termos do art. 33 da Lei 9.099/95, verbis: Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e
julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas,
impertinentes ou protelatórias.

À luz de tal contexto, julgando suficiente o esclarecimento carreado no laudo pericial, inexistiu cerceamento de defesa.

3.  Na inicial o autor pediu a concessão do benefício NB 616.175.216-0, desde 17/10/2016 (DER).

A perícia judicial realizada com médico ortopedista e traumatologista (Evento 34), em 08/05/2019, confirma que o autor é
portador de osteoartrose de articulação de carga de joelho direito, estando definitivamente incapacitado para o exercício de
suas atividades habituais, como auxiliar de serviços gerais. O perito fixou a DII em fevereiro de 2019.

Tendo em vista a DII fixada (fevereiro de 2019), a sentença reconheceu que houvera perda da qualidade de segurado, visto
que a última contribuição se deu em 11/2015.

Havendo retroação da DII fixada pelo perito, a conclusão poderia se alterar.

Com a inicial há apenas dois de médico assistente, emitidos em 6/11/18 e em 13/10/16. 

O mais antigo (13/10/16) informa que há gonartrose nos joelhos "confirmados na radiografia,... doença progressiva e
irreversível que causa grande limitação funcional à marcha" (ev.1-laudo11).

Tal atestado foi apresentado ao INSS; na perícia administrativa, ao contrário do que ocorreu com o referido laudo de
médico assistente, houve razoável fundamentação indicativa de que não havia incapacidade, apontando-se concretamente
os exames realizados. Com efeito, eis o que consta no referido laudo de exame ocorrido em 16/11/16:

História: 

Auxiliar de obras desempregado Segurado refere que não trabalha dsde 2014 e que apresenta artrose de joelhos. Apresenta laudo
de CRM 8733 datado de 13/10/2016 referindo deformidade angular em MMII para qual está em tratamento conservador.
Apresenta último exame de imagem realizado em 22/11/2007 por CRM 7450 patela baixa

Exame físico:

Marcha normal Inspeção de joelhos: sem deformidades, ausência de derrame articular, sem edema e/ou outros sinais flogísticos,
sem alterações da marcha, amplitude articular normal, sinal da tecla negativo, provas meniscais negativas e sem bloqueio
articular. Avaliação da estabilidade ligamentar: manobras de gaveta anterior e posterior negativas, teste de Lachman negativo,
provas do estresse de varo e valgo negativas, teste de pivot shift negativo. Aparelho cardiovascular normal PA 140/90mmHg

O ato de indeferimento foi adequadamente motivado com base nas razões declinadas pelo perito. O laudo de ev.1-laudo11,
muito sintético, é insuficiente para afastar a conclusão a que chegou o INSS a respeito da ausência de incapacidade em
16/11/2016.

O outro laudo de médico assistnete foi emitido em 6/11/18, já após a data em que se daria a perda da qualidade de
segurado, visto que a última contribuição se deu em 11/2015.

Sobre a perda da qualidade de segurado, registro o que segue: 

(i) o recurso afirma que o autor teria 129 contribuições. Ocorre que, acima da tabela de contribuições apresentada no
recurso, indica-se o tempo total de contribuições de 9 anos, 3 meses e 12 dias (ev.57, pág.4); ou seja: o total é de 111
contribuições (sem mencionar que houve perda da qualidade de segurado em meio a tais contribuições). Inviável, pois,
prorrogar o período de graça com base na existência de mais de 120 contribuições.

(ii) ainda que tenha havido situação de desemprego involuntário, o máximo do período atingido como segurado seria até o
dia 15/1/18, como bem apontou a sentença; ou seja, mais de um ano antes da DII.      

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402528v6 e do código CRC f7609a05.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5002551-35.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE HILDO TORRES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Cabe ressaltar, que o Sr. José Hildo realizou perícia do juízo com médico cirurgião geral que atestou capacidade laboral, ou seja,
especialidade médica totalmente afastada de seus reais problemas de saúde. O Autor possui problemas do tipo crises convulsivas
mensais e quedas. Em 10/01/2017, em anterior ação judicial em face do INSS (processo nº 0017677-21.2016.4.02.5002) para
concessão de auxílio-doença, outro perito judicial, porém, com especialidade em psiquiatria, atestou a mesma doença, mas
opinou pela incapacidade total e temporária para qualquer tipo de labor. Desta forma, passamos a mencionar as diversas
inconsistências entre o primeiro perito médico (psiquiatra) e o segundo (cirurgião geral). O médico cirurgião ao mencionar a
causa da doença diz de forma rasa: “Alteração na produção dos neurotransmissores cerebrais”. Já o médico psiquiatra explica: 

A epilepsia afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Cerca de 75% dos casos têm início ainda na infância.
Na imensa maioria das vezes, não é possível determinar uma causa específica para o distúrbio. Crises epilépticas
são manifestações clínicas estereotipadas (alterações de comportamento e/ou consciência) que resultam de descargas
espontâneas e anômalas de neurônios encefálicos. Esta atividade paroxística é geralmente intermitente e autolimitada. A
recorrência de crises epilépticas é a característica fundamental e comum ao grupo de doenças neurológicas que constitui a
epilepsia. A causa pode ser uma lesão no cérebro, decorrente de uma forte pancada na cabeça, uma infecção (meningite,
por exemplo), neurocisticercose ("ovos de solitária" no cérebro), abuso de bebidas alcoólicas, de drogas etc. Às vezes, algo
que ocorreu antes ou durante o parto. Muitas vezes não é possível conhecer as causas que deram origem à epilepsia. O
tratamento das epilepsias é feito através de medicamentos que evitam as descargas elétricas cerebrais anormais, que são a
origem das crises epilépticas. 

Quando são indagados sobre quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico
pericial, o cirurgião geral declara que se baseou em laudo médico e exame de imagem. Apenas concluindo de forma simples que
“o autor apresentou laudo recente do neurologista, mas não há afastamento por parte do médico assistente”. Por outro lado, o
perito psiquiatra afirma que se baseou em “todas as avaliações, relatos do autor e documentos médicos”. Assevera em suas
conclusões ao dizer que:

Conforme avaliação pericial atual fora concluído que o autor possui incapacidade para qualquer atividade laborativa, de
forma temporária. Apresenta alterações importantes ao exame físico/mental e aos documentos médicos e, não tem
condições de retornar ao trabalho, por enquanto. Entendo que deverá manter-se afastado para reavaliação do quadro e do
tratamento utilizado com médico assistente, além de ser necessária a realização de novos exames. Dessa forma, conforme
quadro atual, idade e grau de instrução, será sugerido seu afastamento temporário do mercado de trabalho pelo período
de mais 90 (noventa) dias para tratamento e posterior reavaliação, sendo a data de início da incapacidade comprovada em
outubro de 2015. 

Como se pode observar o parecer do médico cirurgião geral é superficial e se baseia no ultimo laudo médico datado de
29/05/2019 (juntado a inicial – fl. 10), em que o médico particular declara que o Sr. José Hildo “não se sentido em condições as
suas funções laborais”. Ocorre que o perito psiquiatra além de apresentar parecer mais minucioso em relação a doença
acometida pelo Autor é mais capacitado para entender sobre as reais dimensões de sua doença. Logo, deve ser reformada a
Sentença para concessão do auxíliodoença levando-se em conta os laudos particulares e a perícia técnica de psiquiatria.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 15/02/1971 (48 anos)

 Profissão: Auxiliar de serviços gerais 

Escolaridade: 4° série

2.  O autor acostou 5 laudos de médico assistente, que foram emitidos entre 2011 e 2016 (ev.6-emendainic2, págs.16/21).
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Os laudos de médico assistente referidos foram emitidos mais de 3 anos antes do ajuizamento da ação. Logo, é evidente que
não são aptos a comprovar que a incapacidade persiste.

O autor também acostou - com o recurso - laudo pericial lavrado em ação anterior, qual seja, o processo n. 0017677-
21.2016.4.02.5002. Quanto ao referido laudo pericial, registre-se que o perito detectou incapacidade TEMPORÁRIA em
decorrência da epilepsia; é o que se infere da conclusão do referido laudo, que consta por cópia no recurso (ev.35, p.10): 

Conforme avaliação pericial atual fora concluído que o autor possui incapacidade para qualquer atividade laborativa, de forma
temporária. Apresenta alterações importantes ao exame físico/mental e aos documentos médicos e, não tem condições de
retornar ao trabalho, por enquanto. Entendo que deverá manter-se afastado para reavaliação do quadro e do tratamento
utilizado com médico assistente, além de ser necessária a realização de novos exames. Dessa forma, conforme quadro atual,
idade e grau de instrução, será sugerido seu afastamento temporário do mercado de trabalho pelo período de mais 90 (noventa)
dias para tratamento e posterior reavaliação, sendo a data de início da incapacidade comprovada em outubro de 2015.

Nota-se que o perito consignou o prazo de 90 dias de afastamento. Ou seja: tal laudo  (produzido em ação anterior) não
comprova que o autor está definitivamente incapaz.

Resta como prova o laudo produzido neste feito, cuja conclusão é totalmente contrária à pretensão (ev.19).

Considerando o longo tempo que medeia entre o laudo de médico assistente mais recente (2016) e o laudo pericial (2019),
sequer se pode afirmar que há divergência em tais documentos.       

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402538v4 e do código CRC b19a672c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5002400-69.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GILSON TEOFILO DE MORAIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

O recorrente, inconformado com a sentença proferida pelo juízo a quo, não encontra outra alternativa a não ser utilizar desse
instrumento para ver seu direito garantido. O autor, ora recorrente, ajuizou demanda visando a concessão do benefício de
auxílio-doença, face a negativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento do benefício ao mesmo. O
recorrente é portador de visão monocular, exercendo a atividade de lavrador, o que prejudica demasiadamente seu senso de
profundidade e espaço, tornando sua atividade de alto risco para si mesmo e para terceiros, os quais até mesmo evitam trabalhar
próximos ao recorrente. Para comprovação de sua incapacidade, o autor juntou aos autos laudos médicos e receituários relativos
a seu tratamento.  ...   Ocorre que, a médica nomeada pelo juízo contraria os pareceres sobre a doença (visão monocular), tanto
emitidos por médicos especialistas em oftalmologia do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, quanto emitidos por conselhos
estaduais, como por exemplo, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, não tendo qualquer embasamento
técnico na formação de seu entendimento.  ... O mencionado parecer ainda ressalta que “A restrição do campo visual e a
impossibilidade de visão estereoscópica poderão prejudicar ou limitar o indivíduo especialmente para certas atividades nas quais
tais funções são importantes”. No caso em tela, o recorrente exerce atividade de lavrador, manipulando maquinário contundente,
gerando grave risco para si e para terceiros. Deve-se levar em consideração o fato de que o parecer emitido por especialistas na
área de oftalmologia possui mais embasamento para determinar as limitações do portador de visão monocular do que o parecer
da médica perita especialista em medicina do trabalho.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:    lavrador                         

Data de nascimento:  31/12/1972                                

Grau de escolaridade: ?

2.  O autor é lavrador e porta visão monocular; ou seja: tem cegueira no olho esquerdo. A sua visão no olho direito, com
correção, é quase normal (20/25).

O laudo pericial reconheceu capacidade para a função de lavrador.

Esta 1ª TR-ES fixou, por maioria de votos, o entendimento no sentido de que a visão monocular não gera incapacidade para
a função de trabalhador rural. Trata-se do Recurso nº 000434-56.2012.4.02.5050/01, julgado na sessão de 23/04/14. 

A mesma questão foi novamente julgada por esta 1ª TR-ES em 29/03/16 no Recurso nº 0000497-12.2011.4.02.5052/01; e
também em 18/5/2017 no Recurso nº 116834-04.2015.4.02.5001/01; em ambos os casos, a turma chegou à conclusão de
que tal moléstia não gera incapacidade para a função de agricultor. 

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402540v3 e do código CRC 40c8c896.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 356



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 139/259

5000091-66.2019.4.02.5005 500000402616 .V6 JES10672© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5000091-66.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIA SIDRONIA NOBRE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Inicialmente, cumpre elucidar que na perícia judicial determinada pelo MM. Juízo, o ilustre perito confirma o diagnóstico da
Recorrente, sendo ““rotura/maceração do menisco medial do joelho direito (consequência de osteoartrite ou artrose,
potencializada pela obesidade). CID M 23.2 e E 66.” Contudo, conclui que “a Autora tem rotura de menisco medial do joelho
direito, consequência de artrose e obesidade, não tendo sido constatada incapacidade laborativa”. Ocorre que a conclusão do
laudo pericial não condiz com as reais condições de saúde em que se encontra a Recorrente. No quesito 6, quando questionado se
a Recorrente estaria incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade habitual, o ilustre perito informa que não,
pois a Autora admite que continua a trabalhar, ainda que se impondo limitações. Ora, Excelências, o fato da Recorrente
continuar a trabalhar, com muito esforço e por não ter outra opção, não quer dizer que se encontra capacitada para o labor.
Inclusive, quando da resposta ao quesito “- o problema de saúde com o passar dos anos pode ser agravar, caso a mesma não
realize o tratamento necessário e continue realizando trabalhos pesados?”, o perito médico respondeu que “Sim, pode se
agravar caso ela não se submeta a tratamento para a obesidade que a acomete, estado que piora as lesões da artrose.” Dessa
forma, o próprio perito informa que o labor atual da Recorrente, qual seja, “trabalho em bar, com cozinha, transporte de grades
de bebidas e outros volumes, mantendo-se praticamente todo o tempo em pé”, pode significar em piora em seu quadro de saúde.
Em que pese todo o zelo na elaboração do laudo pericial de EVENTO 25, é notória a contradição da conclusão pericial, com as
descrições lançadas nos laudos médicos que inclusive sequer foram utilizados pelo perito na confecção do laudo
pericial. Vejamos o laudo médico emitido em 03/09/2018, por ortopedista:     ...           Assim, em 03/09/2018 o médico da
Recorrente atestou que ela não estaria apta a trabalhos pesados por 90 (noventa) dias. Contudo, no requerimento administrativo
feito em 05/09/2018 a Recorrida informou não haver incapacidade. Ademais, a Recorrente apresenta nesta oportunidade laudos
do Dr. Gilberto R Giuberti (CRM-ES 9535), datados de 03/06/2019 e 19/06/2019, que atestam que a Requerente não está apta a
trabalhar por período indeterminado, vez que está no aguardo de tratamento cirúrgico.    ...           Portanto, diante das
considerações aqui lançadas, aliadas a documentação médica, e fundamentada também em algumas respostas apresentadas pelo
próprio perito, há de concluir que o laudo pericial de EVENTO 23 se encontra contraditório a todo o conjunto probatório.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"ANTONIA SIDRONIA NOBRE moveu ação pelo rito sumaríssimo em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL (INSS), a fim de obter  benefício previdenciário por incapacidade.

...

No presente caso, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa.

Devidamente intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial, requerendo a sua desconsideração e a designação de nova
perícia com médico especialista.

Ocorre que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em
perícia médica, e de confiança do Juízo, cuja conclusão encontra-se de forma objetiva e fundamentada, não havendo se falar em
realização de nova perícia judicial. Vê-se que a parte autora não impugnou a nomeação do perito judicial no momento oportuno,
ônus que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, veja-se recente julgado:  ...

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que
a pretensão autoral subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada
sob o manto do contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo prestado compromisso de bem
desempenhar o encargo, merecendo a confiança do juiz, ou seja, há presunção de legitimidade dos laudos oficiais em face dos
laudos particulares.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se observa, considerar os contornos
trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.
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Ausente a incapacidade laborativa, a pretensão autoral não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC. ...

P.R.I."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  "Disse trabalhar em bar, com cozinha, transporte de grades de bebidas e outros volumes,..." (ev.25).                   

Data de nascimento:        11/1/1967                          

Grau de escolaridade:  ?

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: ev.1-laudo7, página 3 (3/9/18).

2.  A perícia foi realizada em 20/5/19.

No recurso, a autora colacionou laudos médicos posteriores à perícia. Não há como conhecer desses novos documentos.

A súmula 84 das Turmas Recursais da SJ-RJ dispõe o seguinte: “O momento processual da aferição da incapacidade para
fins de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da confecção do laudo pericial, constituindo violação ao princípio
do contraditório e da ampla defesa a juntada, após esse momento, de novos documentos ou a formulação de novas
alegações que digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão da mesma afecção ou de outra.” Como regra geral,
reputo tal entendimento aplicável. Em hipóteses excepcionais, reputo admissível juntar novos documentos. 

Com efeito, os Juizados são orientados pelos critérios da celeridade e simplicidade (artigo 2º da Lei 9.099/95) de modo que,
a admitir-se a juntada de novos documentos médicos particulares após a perícia médica, haveria uma espécie de
ordinarização do procedimento, o que iria de encontro à finalidade colimada nos referidos critérios. 

Deve a autora apresentar tal documento ao INSS, em nova perícia administrativa. Caso o benefício lhe seja negado,
haverá objetivamente razão hábil a viabilizar o ajuizamento de nova ação.

3. Com a inicial veio apenas um laudo de médico assistente, emitido em 3/9/18. Afirma que a autora tem gonartose
bilateral,cursando com dor; não está apta a trabalhar em "serviço pesado" (ev.1-laudo7, p.3). 

O laudo pericial encontra-se com fundamentação adequada e excluiu a existência de incapacidade. O perito declinou acuradamente o
exame físico realizado e as razões pelas quais não aferiu incapacidade. É o que se afere da resposta abaixo:

HISTÓRIA PESSOAL Disse trabalhar em bar, com cozinha, transporte de grades de bebidas e outros volumes, mantendo-se
praticamente todo o tempo em pé; ressalvou que por vezes senta-se por não conseguir permanecer de pé todo o tempo. Informou
trabalhar sem registro em carteira profissional, tendo passado a propriedade do estabelecimento para seu filho, mas continua a
trabalhar no local para ajudá-lo. Informou ser “separada”, tendo dois filhos; disse ter estudado até o primeiro ano do segundo
grau, mas não soube dizer a equivalência desse nível no sistema atual de ensino. 

EXAME FÍSICO Lúcida, orientada no tempo e no espaço, respondendo naturalmente ao que lhe foi indagado. Pressão arterial
160/100, 74 quilos de peso, 1m49cm de estatura (consequentemente o índice de massa corporal corresponde a 33%, indicativo de
obesidade). Em uso de joelheira, removida para o exame físico. Marcha atípica, normal; não foi constata escoliose. Sem
particularidades no exame do tórax e do abdome. Reflexos cubitais, patelares e aquileus presentes, normorresponsivos.
Crepitações nos joelhos mais intensas no direito. 

EXAMES E AVALIAÇÕES COMPLEMENTARES Gonartrose bilateral, mais intensa à direita, evidenciada clinicamente e por
exames complementares (radiografias em 8 de agosto de 2018, ressonância magnética em 8 de março de 2019). Laudo médico de
Dr. Gilberto R. Giuberti, CRM 9.5335, anunciado como “ortopedia e traumatologia” mas sem registro de especialidade no
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo: seis anos de evolução de dor no joelho direito com rotura do menisco medial. 

CONCLUSÃO A Autora tem rotura de menisco medial do joelho direito, consequência de artrose e obesidade, não tendo sido
constatada incapacidade laborativa.

Pelo exposto, é evidentemente inviável excluir a conclusão do perito a partir do laudo de médico-assistente referido, cuja
fundamentação é por demais lacônica. 
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Para além disso, tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não o é. Dentro do contexto
exposto, havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e do médico assistente a respeito da existência da
incapacidade, deve o Juízo optar pela conclusão do médico perito.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402616v6 e do código CRC aa16bdd8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000159-53.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IZILEIA DE BARROS REINALDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento
de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Primeiramente, importante esclarecer que a demanda visava o restabelecimento do benefício cessado em 10/04/2018 (NB
613.153.646-9). O benefício NB 625.215.701-9, percebido entre 15/10/2018 a 09/03/2019, não deveria ser objeto do julgamento,
pois foi concedido no decorrer do trâmite processual. No entanto, não deve prevalecer a alegação de que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados em Juízo. Principalmente afirmar que a documentação médica incluída
apresentada pela Recorrente é contemporânea ao período em que gozava do benefício por incapacidade ou é muito posterior à
data em que cessada a utilidade previdenciária.  Isso porque Nobres Julgadores a perícia de revisão da Recorrente ocorreu em
10/04/2018 e a mesma apresentou laudo com data de 02/04/2018 (Evento 1, INIC1, Página 21) e 19/02/2018 (Evento 1, INIC1,
Página 22), ou seja, laudo com cerca de 08 (oito) dias da realização da perícia de revisão. Ainda que o laudo estava no período
em que o benefício estava vigente, MAS ESTAVA CONTEMPORÂNEO A DATA DA PERÍCIA DE REVISÃO QUE CESSOU O
BENEFÍCIO. Importante ressaltar que o laudo foi expedido médico especializado do Ambulatório de Saúde da Unidade Sanitária
de Saúde de Linhares – ES (Evento 1, INIC1, Página 21) a quem deve-se atribuir também imparcialidade. Desta forma a
Recorrente discorda veementemente a alegação do juízo de que a documentação apresentada pela Recorrente é contemporânea
ao período em que gozava do benefício por incapacidade, isso porque o laudo é CONTEPORÂNEO AO ATO DE CESSAÇÃO DO
BENEFÍCIO. A prova de que a incapacidade persistia, foi o fato de que durante o tramite processual, foi concedido novo
benefício por incapacidade (NB 625.215.701-9, percebido entre 15/10/2018 a 09/03/2019). No Evento 54, PET3, Página 5,
podemos visualizar o laudo administrativo que concedeu o referido benefício e confirmou o fato de que a Recorrente estava em
tratamento. Sobre o laudo juntado no Evento 56, LAUDO2, Página 1, entendeu o magistrado que ele seria muito posterior à data
em que cessada a utilidade previdenciária. Ora, o que o magistrado deveria ter observado, era se o diagnóstico identificado no
laudo seria o mesmo dos laudos anteriores. Em caso positivo, demonstraria a persistência da incapacidade e do mesmo quadro.
Vejamos que o laudo do Evento 56, LAUDO2, Página 1 indica disfunção para o trabalho devido a gravidade do quadro
Bipolar. No entanto se formos observar o laudo pericial administrativo em Evento 54, PET3, Página 5, foi registrado pelo INSS:
“SEGURADA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL PARA TRANSTORNO BIPOLAR”. Já o laudo contemporâneo a data de
cessação do benefício, Evento 1, INIC1, Página 23, também indica uma incapacidade para o trabalho com base no CID 10 –
F.31 (Transtorno Afetivo Bipolar). Agora o mais absurdo é o Ambulatório de Saúde da Unidade Sanitária de Saúde de Linhares –
ES constatar a patologia, a própria Autarquia Previdenciária também constatar o problema, mas a perícia judicial (Evento 24)
afirmar que inexiste doença mental estruturada!! Mesmo no quesito 15 do juízo o perito informando as medicações que a
Recorrente estava usando, ou seja, o Alprazolan, Risperidona, Haloperidol (gotas), Cloxazolan, Ginkgo Biloba e Citalopran
(Evento 1, INIC1, Página 33-38; 41-43), insiste na inexistência de doença mental estruturada. Inclusive os medicamentos
GINKGO BILOBA 80mg, CLOXAZOLAM 2mg, ESCITALOPRAM, recebe do estado decorrente de decisão judicial (Evento 1,
INIC1, Página 44-45). Para o perito, era como se a Recorrente estivesse curada de sua patologia psiquiátrica. Dessa forma,
levando em consideração da contemporaneidade do laudo a data da cessação indevida, levando em consideração a concessão
administrativa de benefício durante o trâmite processual, não há dúvidas que a procedência da demanda é medida que se impõe.
Desta forma, o Recorrente não concorda com a conclusão pericial, tampouco com a sentença que o tomou por base para proferir
sua improcedência.

4. DOS PEDIDOS: Requer seja conhecido o presente recurso, para que ao final lhe seja dado total provimento, reformando a
respeitável sentença, determinando que a Autarquia Ré restabeleça o Sejam ao final, acolhidos todos os pedidos formulados para
o fim de determinar que a Autarquia Ré restabeleça o benefício AUXÍLIODOENÇA com sua conversão par APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ, bem como o pagamento das parcelas vencidas e não recebidas desde a data da cessação do benefício em
10/04/2018, com juros e correção monetária e no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a razão
de 20%, deduzindo o pagamento de parcelas e mesmo título.

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"I. Breve síntese da controvérsia

Por meio desta ação, sob o procedimento sumaríssimo da Lei n. 10.259/2001, IZILEIA DE BARROS REINALDO (49 anos, nesta
data – manicure) deduz pedido de condenação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na obrigação de RESTABELECER
benefício por incapacidade cessado, inclusive com o pagamento de atrasados1.
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A controvérsia tem por objeto estes requerimentos administrativos:

NB DER DIB DCB Motivo do
indeferimento/cessação

613.153.646-
9

27/01/2016 19/08/2011 10/04/2018 não constatação de
incapacidade laboral

625.215.701-
9

15/10/2018 15/10/2018 01/03/2019 não constatação de
incapacidade laboral

Tabela 1: objeto da controvérsia

Feita essa breve síntese, deixo de relatar outros pormenores, como autoriza o art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie por
força do art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

...

II.1.1. Incapacidade

O INSS entendeu, no âmbito do processo administrativo, que a autora readquiriu a capacidade para o seu trabalho habitual,
razão pela qual cessou, em 10/04/2018, o AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (ESPÉCIE 31) que vinha sendo pago, desde
19/08/2011, sob NB 613.153.646-9.

O(a) médico(a) designado para auxiliar este Juízo, procedendo a exame pericial em 31/08/2018, concluiu que a autora não tem
incapacidade para a sua ocupação habitual.

Eis, em síntese, as conclusões da perícia em Juízo:

[...]

1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

R: “Me dá surto,me trava a mente,não consigo me alimentar e andar.Leva uns 15 dias para voltar ao normal”.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (informar CID).

R:Ao exame,a pericianda apresentou-se lúcida,orientada no tempo e espaço,coerente, calma e cooperativa.

Seu pensamento lógico,consciência do eu e juízo crítico estão preservados.

Memória e atenção mantidas.

Não foi constatado sinais e/ou sintomas psicopatológicos que caracterizem doença mental estruturada.

[...]

5) Doença/moléstia ou lesão decorre de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem
como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R:Não foi constatado doença mental estruturada.
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6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?
Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Não foi constatado incapacidade para exercer o trabalho habitual.

[...]

11) Houve incapacidade em 11/04/2018, dia seguinte ao cancelamento do benefício? Justificar, apontando os elementos que
serviram de base à conclusão.

R: Não é possível afirmar, se houve incapacidade laborativa em data anterior ao exame pericial.

[...]

Manifestando-se sobre as conclusões da perícia em Juízo, a autora sustentou isto:

[...] o INSS deferiu o novo pedido administrativo da Requerente e concedeu o benefício Auxílio Doença com DIB 15/10/2018.

A concessão administrativa do benefício só confirma a tese sustentada pela Requerente durante a manifestação do laudo médico
judicial, uma vez que considera que o perito foi contraditório em suas conclusões face a prova da incapacidade amplamente
demonstrada nos autos.

Isso porque o perito concluiu que a Requerente não seria portadora de uma “doença mental estruturada”. Ora, tanto é
portadora que em seu novo requerimento administrativo, a Autarquia Requerida concedeu o benefício.

Desta maneira, requer o prosseguimento da ação cobrando apenas as parcelas vencidas e não pagas entre 10/04/2018 a
15/10/2018, bem como a possibilidade de conversão do benefício em Aposentadoria por Invalidez.

[...]

Pois bem.

O(A) perito(a) auxiliar deste Juízo concluiu que a requerente, conquanto tenha se queixado de que "me dá surto, me trava a
mente, não consigo me alimentar e andar", não tem incapacidade para o seu trabalho habitual.

Insurgindo-se contra o desfecho da perícia em Juízo, a autora pugna pelo reconhecimento do direito vindicado, argumentando
que os demais elementos existentes no caderno processual dão guarida à sua pretensão.

Não é demais lembrar que, de regra, o ônus da prova de fato constitutivo do direito é de quem o alega, cabendo à parte contrária
a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (CPC/2015, art. 373).

Só não dependem de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos como
incontroversos ou aqueles em cujo favor milita presunção legal de existência e veracidade (CPC/2015, art. 374).

Bem por isso, o juiz julga conforme a prova dos autos, não podendo se convencer com base em meras alegações,
desacompanhadas de lastro probatório.

A autora incluiu nestes autos documentação médica integrada por:

i) laudos de exames emitidos em 19/01/2012 (Evento 1, INIC1, p. 24);

ii) relatórios, declarações ou atestados de médico assistente datados de 28/08/2017 (Evento 1, INIC1, p. 19); 09/06/2017 (Evento
1, INIC1, p. 20); 19/02/2018 (Evento 1, INIC1, p. 22); 02/04/2018 (Evento 1, INIC1, p. 23); 16/02/2012 (Evento 1, INIC1, p. 25);
(Evento 1, INIC1, p. 26); 02/05/2012 (Evento 1, INIC1, p. 28); 26/04/2012 (Evento 1, INIC1, p. 29); 02/05/2012 (Evento 1,
INIC1, p. 30); 01/02/2012 (Evento 1, INIC1, p. 32); 29/08/2012 (Evento 1, INIC1, p. 33); 18/08/2011 (Evento 1, INIC1, p. 39);
24/11/2011 (Evento 1, INIC1, p. 39); 27/10/2011 (Evento 1, INIC1, p. 40); 27/12/2011 (Evento 1, INIC1, p. 40); 26/08/2018
(Evento 56, LAUDO2, p. 1).

Como é de notar-se, à exceção daquele reproduzido no Evento 56, LAUDO2, p. 1, todos os documentos médicos trazidos pela
autora, com o fim de dar suporte à sua alegação de que persistiu incapacitada para o trabalho mesmo após a cessação
administrativa do benefício em 10/04/2018 são contemporâneos ao período em que a requerente estava em gozo de benefício
previdenciário.

O laudo reproduzido no Evento 56, LAUDO2, p. 1, por sua vez, porque emitido bem mais tarde (26/08/2018), não é apto a
demonstrar que, em 10/04/2018, quando cessada a utilidade previdenciária, a requerente de fato persistia incapacitada para o
labor.

Nesse cenário, a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados em Juízo, já que a documentação médica
incluída nestes autos é contemporânea ao período em que gozava do benefício por incapacidade ou é muito posterior à data em
que cessada a utilidade previdenciária.
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Ademais, os benefícios por incapacidade (auxílio-doença e mesmo a aposentadoria por invalidez) são, por natureza, precários, já
que o seu fato gerador (incapacidade laboral) é suscetível a desvanecer, com o passar do tempo, seja por razões naturais
(capacidade do organismo de regenerar-se, independentemente de tratamento, em alguns casos), seja pelo emprego de técnicas
médicas e terapêuticas cada dia mais avançadas e eficazes. Em outras palavras, o pagamento das prestações relativas aos
benefícios por incapacidade está condicionada à manutenção do quadro que ensejou a sua concessão (benefícios submetidos à
cláusula rebus sic stantibus).

Aliás, não é por outra razão que o art. 101 da Lei n. 8.213/91 estabelece que “o segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame
médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos”.

Em tal perspectiva, a circunstância de a autora ter recebido, em época anterior ou posterior àquela controvertida, o benefício
por incapacidade não conduz, necessariamente, à conclusão de que persiste o quadro incapacitante, ainda mais num contexto em
que, como ocorre neste caso, a autora não se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, descritos na
petição inicial.

Por fim, frise-se que a contingência assegurada pelo benefício pretendido é a incapacidade para o trabalho – que a perícia
técnica concluiu não existir –, e não a doença ou as sequelas dela porventura decorrentes.

Por isso é que, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões veiculadas pelo laudo do perito do Juízo (Código de
Processo Civil, art. 479), valho-me delas, eis que forjadas à luz do contraditório, inexistindo, neste caso concreto, elementos
aptos a elidi-las, de acordo com as razões acima.

Presentes essas razões, convenço-me de que a autora não tem incapacidade para o seu trabalho habitual.

II.1.2. Qualidade de segurado e carência

Não cumprido, pela autora, o pressuposto concernente à incapacidade, resta inviável o exame da qualidade de segurado e
da carência, por duas razões: i) os requisitos são cumulativos e, por isso, faltando um só deles, como ocorre neste caso, não
surge o direito ao benefício por incapacidade); ii) a qualidade de segurado, a carência e, ainda, a anterioridade da filiação ao
RGPS em relação à incapacidade devem ser aferidas, já se viu, na DII, de maneira que a ausência da incapacidade para o labor
prejudica, logicamente, a análise dos demais requisitos.

III. DISPOSITIVO

Do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de
mérito, rejeito o pedido de condenação do INSS na obrigação de restabelecer, em favor da autora, os benefícios por
incapacidade gozados sob NB 613.153.646-9 [DER 27/01/2016] e NB 625.215.701-9 [DER 15/10/2018], porquanto não
preenchidos os requisitos para a sua reativação.

....

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 18/8/1970
Profissão/atividade habitual: manicure desempregada

(ev.1);             
Grau de escolaridade: 4ª série
Doença e/ou lesão: "quadro grave de natureza

psiquiátrica, uma vez que é
portadora de doença mental,
conforme laudo." (ev.1)

Laudos de médico-assistente que acompanham a petição inicial: ev.1-inc1, páginas 19, 22/26,
28/30, 32/33, 39/40

Períodos em que recebeu auxílio-doença: 19/8/2011 até 10/4/2018
15/10/2018 até 01/03/2019
(concedido após o ajuizamento
da ação - 14/5/18).

2. A perícia administrativa realizada no dia 10/4/18 - que redundou na cessação do benefício - consignou o seguinte;
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Exame físico: BOM ESTADO GERAL , LÚCIDA E ORIENTADA, DEAMBULAÇÃO ATÍPICA , FORÇA E TROFISMO
PRESERVAOOS DOS 4 MEMBROS, COMUNICATIVA E INTERATIVA . BONS CUIDADOS DE HIGIENE E ESTÉTICOS .
AXILAS E PERNAS DEPILADAS . UNHAS DECORADAS DE ESMALTE

Considerações: EM SEGUIMENTO AMBULATORIAL , SEM RELATOS ESPECFICOS DE SUTOS OU DE INTERNAÇÕES
RECENTES .

Resultado: Existiu incapacidade laborativa.

Como o perito afirmou que existiu incapacidade (no passado) e apontou exame físico que não impedia o desempenho de
atividade laboral, o INSS corretamente deliberou cessar o pagametno do benefício naquela data. 

O ato de cessação apresenta fundamentação adequada.

Dos laudos de médico-assistente, há um contemporâneo a essa DCB, que foi emitido em 2/4/18 (ev.1, página 23), no qual o
médico afirmou que a autora "... encontra-se em tratamento e acompanhamento especializado neste ambulatório de saúde
(unidade sanitária de saúde/Linhares-ES)" e que "faz uso de medicação especial e controlada, sendo portadora de doença
mental. Aonde se encontra incapacitado para o trabalho, dado a gravidade do caso."

Trata-se de laudo com idêntico teor ao que foi emitido em 19/2/18, pelo mesmo médico. 

Não se indica qual o exame físico e mental realizado. O médico apenas apontou a existência de tratamento em andamento -
fato que, por si só, não impede o desempenho de trabalho - e a existência de doença mental (que não especificou), a qual,
segundo ele, seria dado a impedir o desempenho de trabalho.

3. De 10/4/18 até 15/10/18 a autora não recebeu benefício.

A perícia judicial foi realizada em 31/8/18, ou seja, durante esse intervalo. 

O perito do Juízo afirmou que não detectou doença mental, consignando o que segue:

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (informar CID). 

R:Ao exame,a pericianda apresentou-se lúcida,orientada no tempo e espaço,coerente, calma e cooperativa. Seu pensamento
lógico,consciência do eu e juízo crítico estão preservados. Memória e atenção mantidas. Não foi constatado sinais e/ou sintomas
psicopatológicos que caracterizem doença mental estruturada. 

3) Causa provável da doença/moléstia, lesão ou deficiência.

R:Não foi constatado doença mental estruturada.

Pode-se questionar o fato de o perito do Juízo não ter apontado a existência de doença mental. Ocorr que o perito apontou
concretamente o que apurou no exame que realizou (item n.2) e que foi o fundamento suficiente da conclusão que apontou
inexistir incapacidade laborativa.

Uma doença mental em tratamento pode apresentar momentos em que o segurado encontra-se incapaz de trabalhar; e pode
haver momentos em que a patologia é adequadamente controlada, pelo uso dos medicamentos prescritos por seu médico
assistente.

Dado o contexto exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402612v8 e do código CRC bd6cfcef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000118-83.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JUAREZ GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS E a parte autora interpuseram RECURSOS INOMINADOS contra a sentença que condenou o réu a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com DIB em 14/9/18. 

O autor quer a retroação da DIB ao dia 31/12/14 (cessação de benefício anterior). Para tanto, o autor  alegou o que segue:

Em atenção ao laudo produzido no presente processo, conota-se que o Recorrente possui direito à percepção ao benefício
pleiteado desde 31/12/2014, data em que foi cessado o auxílio-doença, NB 606.522.922-2. Instruído o feito, restou demonstrada a
satisfação de todos os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, conforme se comprovará a seguir. Quanto
a questão médica, revela-se que ao longo da instrução probatória, foi produzido laudo médico. Como se verifica no laudo
pericial a parte autora sofre Cervicalgia (M542); Transtornos dos discos cervicais (M50), Dorsalgia não especificada (M549) e
Dor aguda (R520), o que o torna incapaz para o trabalho. Outrossim, ressalta-se que, o Expert ao analisar o histórico clínico da
Parte Recorrente, como o periciado relatou ainda estar trabalhando, com muito dificuldade, para não perder o vínculo
empregatício, o perito constatou a data do exame pericial, ou seja, 14/09/2018, fixando esta como data do início da
incapacidade.  ...    Ora, a parte autora percebeu auxílio doença pelo período de 06/06/2014 a 31/1/2014 pelas mesmas
patologias que a afligem agora, resta claro que o período anteriormente estipulado pela autarquia ré não foi o suficiente para a
parte autora se recuperar de suas moléstias. Do acima exposto pode-se concluir que, na data da cessação do benefício a parte
autora ainda se encontrava incapaz, devendo, portanto, ser restabelecido o auxílio doença desde a data da sua cessação. É
compreensível que para uma apresentação mais “completa” do laudo pericial sejam fixadas datas de segurança que garantam a
credibilidade da informação narrada, todavia, in casu resta claro que a incapacidade laborativa que acomete a Recorrente
advém de época muito anterior à delimitada pelo Perito, quiçá falar então do surgimento da doença!

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II - DA NECESSIDADE DE FIXAR A DIB NA DATA DA CITAÇÃO

A TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO já pacificou o entendimento de que, se a data da incapacidade é posterior ao
requerimento administrativo/cessação do benefício, a data de início do auxílio-doença deve ser fixado na data da citação do
INSS, veja-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. DII FIXADA NA PERÍCIA EM DATA POSTERIOR À DER, PORÉM ANTERIOR À DATA DO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EM CASOS COMO ESTE, A DII DEVE SER FIXADA JUDICIALMENTE NA
DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
RESTABELECIDA. QUESTÃO DE ORDEM 38/TNU. 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade conhecer e dar provimento ao incidente, para: (i) reafirmar
a tese de que "constatado que a incapacidade se deu em momento posterior à DER e anterior ao ajuizamento da ação,
deve a DIB ser fixada na data da citação do INSS"; e (ii) determinar o restabelecimento da sentença, aplicando-se a
Questão de Ordem 38 desta TNU. 

(Acórdão Número 0522828-42.2016.4.05.8100 05228284220164058100 Classe Pedido de Uniformização de Interpretação
de Lei (Turma) Relator(a) SERGIO DE ABREU BRITO Origem TNU Órgão julgador TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO Data 21/11/2018 Data da publicação 27/11/2018)

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO INCAPACIDADE. DIB (data do início do
benefício) NA data da CITAÇÃO do INSS. DII (data do início da incapacidade) FIXADA APÓS DER (data de entrada
do requerimento) e ANTES do AJUIZAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO
DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.  

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, determinando-se que a DIB seja fixada na data da citação válida do INSS.
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(Acórdão Número 5000375-07.2014.4.04.7006  50003750720144047006 Classe Pedido de Uniformização de Interpretação
de Lei (Turma) Relator(a) CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE Origem TNU Órgão julgador TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Data 22/03/2018 Data da publicação 02/04/2018)

   Assim, conforme entendimento firmado no âmbito da TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, o auxílio doença deveria
ser concedido apenas A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA, porquanto somente a partir daí poder-se-ia considerar em
mora a Autarquia, não tendo sido ilidida a presunção de legitimidade das perícias da Autarquia, nem comprovada a ilegalidade
do ato administrativo de indeferimento/cessação.

II- DA EXCLUSÃO DOS PERÍODOS COM SALÁRIO

Em segundo plano, necessário a reforma da r. sentença para que haja a exclusão do período em que houve recebimento de
salário.

Tal medida está de acordo com a atual jurisprudência do STJ, conforme Acórdãos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.650.032 - SP e
do RECURSO ESPECIAL Nº 1.587.730 - SC.    

A respeito da impossibilidade de inclui parcelas referentes a períodos em que houve recebimento de salário, decorrente de
vínculo empregatício, algumas considerações devem ser tecidas, pois é indevido o recebimento conjunto de benefício por
incapacidade e salário. 

Com efeito, a decisão transitada em julgado nos autos concedeu à parte autora o benefício de Aposentadoria por Invalidez
desde 14/09/2018. 

Entretanto, durante o período de 12/2017 a 06/2019, inclusive em várias competências anteriores, a parte autora manteve
vínculo empregatício e recebeu remuneração salarial, de modo que nas referidas competências em que houve recebimento de
salário, não deve haver pagamento de atrasados de Aposentadoria por Invalidez.  Vejamos:

...

Ante o exposto, os valores devidos a título de Aposentadoria por Invalidez no período em que a autora trabalhou devem ser
excluídos do quantum debeatur, do contrário, haveria recebimento em duplicidade e consequente enriquecimento ilícito.

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:    soldador    

Data de nascimento: 28/04/1957

Escolaridade: ensino primário                     

2. RECURSO DO INSS.

2.1.     DIB.

Na inicial pediu-se o restabelecimento de benefício cessado desde 31/12/2014.

A ação foi proposta em 15/5/18.

A perícia foi realizada em 14/9/18 e fixou a DII na referida data.

A sentença acatou o laudo e fixou a DIB na data da perícia. 

O INSS quer se a fixe na data da citação. 

A perícia judicial ocorreu ANTES da citação do INSS.

O INSS apontou precedente da TNU e concluiu o recurso assim:

"...  o auxílio doença deveria ser concedido apenas A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA, porquanto somente a partir daí
poder-se-ia considerar em mora a Autarquia..." (ev.67)

Em primeiro lugar, a sentença NÃO concedeu auxílio-doença, mas APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
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Em segundo lugar, os precedentes apontados partem da premissa de que a incapacidade "... se deu em momento posterior à
DER e anterior ao ajuizamento da ação, deve a DIB ser fixada na data da citação do INSS" (0522828-
42.2016.4.05.8100).

Ocorre que a incapacidade não se deu em momento anterior ao ajuizamento, mas a ele posterior. Tanto assim o é que o
perito fixou seu termo inicial na data da perícia.

O precedente não se aplica ao caso concreto.

2.2. Recebimento de salário + benefício.

No recurso o INSS se reporta a salários recebidos de 03/2016 até 06/2019.

A DIB da aposentadoria por invalidez foi fixada em 14/9/18.

Ou seja: recebeu-se salários em data posterior à DIB fixada.

Em primeiro lugar, conquanto a perícia tenha sido realizada no dia 14/9/18 e a DII tenha sido fixada, pelo perito, nessa
data, registro que a sentença somente foi proferida em 13/5/19; e foi nessa ocasião que se antecipou a tutela.

Se o autor parasse de trabalhar após a perícia, ficaria sem receber salário nem benefício de setembro de 2018 até, ao menos,
maio de 2019.

Então, reputo como estritamente necessário o trabalho desempenhado nesse período.

No que refere ao período POSTERIOR à sentença - ou seja: salários recebidos após 13/5/19 - não há como haver
recebimento dúplice.

Deverá haver compensação.

Nesse ponto o recurso deve ser provido.

3. RECURSO DO AUTOR.

O autor teve benefício cessado em 31/12/14; voltou a receber salário cinco meses depois, em 05/2015; e continuou a
receber salário continuamente desde então (ev.42-rsc2, páginas 6/7).

Tal dado já é indicativo de que a incapacidade definitiva não estava instalada já em dezembro de 2014.

Para além disso, o perito foi firme ao fixar a DII na data da perícia, em 14/9/18.

Em face do exposto, a pretensão do recurso do autor não merece guarida.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para EXCLUIR da condenação os valores devidos a título de aposentadoria
APENAS nos períodos em qeu o autor recebeu salário APÓS o dia 13/5/19. Uma vez comprovada nos autos a data em
que  autor parou de receber salário, o benefício tornará a ser devido. A compensação somente se restringe ao período
posterior a 13/5/19. A aposentadoria deve ser paga entre a DIB fixada na sentença (14/8/18) e o dia 13/5/19. Sem
condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do
artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402614v6 e do código CRC 97d68f95.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5006604-62.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WARLEY LIMA DO NASCIMENTO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a  "... conceder o auxílio-doença NB
31/627.170.443-7 desde 18/3/2019, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 45 dias após a data do deferimento
do benefício." 

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II – DA DA PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO

...

No caso em análise, a perícia judicial concluiu que:

A sentença concedeu benefício por incapacidade à parte autora alegando que a existência de benefício de auxílio-acidente seria
suficiente para comprovar sua manutenção da qualidade de segurado.

No entanto, a questão que já era debatida na doutrina e na jurisprudência restou cristalizada pela Medida Provisória n. 871, de
18 de janeiro de 2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, que por sua vez alterou a LBPS, in verbis:    

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de
2019)

...

Cuida-se de norma interpretativa, interpretação autêntica em clara reação legislativa. Deste modo, tendo a lei distinguido de
forma expressa, não cabe ao intérprete usar regras gerais de interpretação para afastar a letra da lei.

Note-se que a DER é posterior à vigência da MP, de modo que plenamente aplicável a nova redação acerca da qualidade de
segurado.

Ainda que a conversão em lei só tenha vindo  com a Lei nº 13.846/2019 em 18/06/19, é certo que a vigência da MP já era
suficiente para dar validade ao dispositivo alterado (inciso I do art. 15 da Lei nº 8.213/91).

Portanto, a perícia médica do INSS realizada em 28/3/2019 fixou o início da incapacidade em 18/2/2019 (evento 4, OUT1). O
requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/627.170.443-7 foi formulado em 18/3/2019. A sentença foi proferida em
14/5/2019. Todos os atos foram posteriores à edição da Medida Provisória n. 871, de 18 de janeiro de 2019.

Portanto, na data do início da incapacidade, não estava em vigor a redação original do iniciso I do art. 15 da Lei nº 8.213/91, de
forma que deve ser aplicada a nova lei, segundo aqual o auxílio-acidente, por si só, não é suficiente para manutenção da
qualidade de segurado para quem o estava recebendo. 

 

II.        Fundamentação.

A sentença, com base no laudo, fixou a DII em 18/2/19; e fixou a DIB do auxílio-doença na DER, ou seja, em 18/3/19.

A sentença consignou que o autor está recebendo auxílio-ACIDENTE desde 15/2/2000. 

No recurso, o INSS ponderou que, ante a alteração procedida na LBPS pela Lei 13.846/19 (resultado da conversão da MP
n. 871, de 18/1/19), o recebimento do auxílio-acidente não mais opera a manutenção da qualidade de segurado.
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Assiste razão ao INSS quando argumenta que o auxílio-acidente não mais tem o condão de impedir que o segurado que o
recebe perca essa condição.

Argumentou o INSS que a DER do benefício é posterior à MP 871 (18/1/19), nos seguintes termos:

Note-se que a DER é posterior à vigência da MP, de modo que plenamente aplicável a nova redação acerca da qualidade de
segurado.

Ainda que a conversão em lei só tenha vindo  com a Lei nº 13.846/2019 em 18/06/19, é certo que a vigência da MP já era
suficiente para dar validade ao dispositivo alterado (inciso I do art. 15 da Lei nº 8.213/91).

Ocorre que a alteração do artigo 15 NÃO estava no texto da MP, mas apenas no texto da Lei 13.846, de 18/6/19. 

Com efeito, foi o artigo 24 da Lei 13.846 de 18/6/19 que alterou a dicção do inciso I do artigo 15 da Lei 8.213/91.

As alterações que a Medida Provisória 871 de 18/1/19 efetivaram na Lei 8.213/91 estão contidas em seu artigo 25 (da
referida MP) e atingiram os seguintes artigos da LBPS: 16, 17, 25, 26, 27-A, 38-A, 38-B, 55, 59, 71-D, 74, 76, 80, 96, 103,
106, 115, 124-A, 124-B, 124-C, 124-D. 

Em suma: foi a lei, cuja vigência se iniciou em junho de 2019, e não a MP (cuja vigência se iniciou em janeiro de 2019)
que alterou o artigo 15, I, da LBPS.

Como a sentença fixou a DIB em 18/3/19, vigia a antiga dicção do inciso I do artigo 15 da LBPS, de modo que o
auxílio-ACIDENTE que ele então recebia era fato suficiente para operar a manutenção da qualidade de segurado.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402512v8 e do código CRC f1cef23f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001552-10.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILDO DA SILVA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar AUXÍLIO-DOENÇA à parte autora.
Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

2.3 - Do caso concreto

A comprovação da atividade rural demanda exibição de início de prova material. A parte autora não apresentou início de prova
material contemporâneo apto a comprovar o desempenho da atividade rural durante o período de carência necessário para a
concessão do benefício.

No processo administrativo anexado aos autos, consta que o autor só apresentou declaração sindical extemporânea e contratos
de parceira agrícola firmados em Cartório em 08/2015, ou seja, após a data de início da incapacidade firmada pela perícia, em
24/05/2015.

Nesse ponto convém citar recente julgado do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª. Região que rechaçou a utilização da
certidão eleitoral como início de prova material da qualidade de segurado especial:

Assim, não há nos autos qualquer documento que comprove a atividade rural da autora no período de 12 meses anteriores à data
de início da incapacidade fixada pela perícia, motivo pelo qual o autor não faz jus ao benefício pleiteado, eis que a prova
testemunhal exclusiva não é suficiente para tanto.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"NILDO DA SILVA moveu ação pelo rito sumaríssimo em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), a
fim de obter benefício previdenciário por incapacidade.

...

Considerando que o autor alega ser segurado especial da Previdência Social, por exercer atividade rural em regime de economia
familiar, a comprovação de sua condição de segurado, bem como do período de carência, deve ser baseado em início de prova
material, de acordo com o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, ou seja, através de documentos que atestem a atividade rurícola
realizada pela parte autora.

Esse início de prova material é exigido para efeito de concessão de benefícios previdenciários outorgados aos segurados
especiais, não se admitindo a utilização exclusiva da prova testemunhal, conforme se verifica na súmula nº 149 do Superior
Tribunal de Justiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio
previdenciário.

Com o intuito de comprovar a qualidade de segurado especial e o período de carência, a parte autora colacionou
diversos documentos, dentre os quais se destacam:

 Contrato de Parceria Agrícola, datado de 29/10/2003 no qual as partes declaram que cumprem Contrato Verbal de Parceria
Agrícola desde 20/01/2001 (Evento 01 - Anexo 07 - Docs. 01/02);

Contrato de Parceria Agrícola, datado de 25/08/2015 no qual as partes declaram que cumprem Contrato Verbal de Parceria
Agrícola desde 20/01/2001 (Evento 01 - Anexo 04).

Em complementação da prova documental produzida, designou-se audiência de instrução, na qual o autor e suas 02 testemunhas
prestaram depoimento.

 As testemunhas foram uníssonas em confirmar o trabalho rural da demandante. Asseveraram que a única fonte de renda do
autor advém do labor do campo, sem a contratação de empregados.
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É indubitável que o trabalho desenvolvido pelo autor enquadra-se no conceito legal de regime de economia familiar.

Comprovados, portanto, os requisitos da filiação e da carência para o benefício por incapacidade. 

Para verificação do atendimento do requisito da incapacidade, utilizou-se como prova emprestada a perícia médica realizada no
autos de nº 0002563-12.2018.4.02.5054, conforme Decisão (Evento 04).

No caso em apreço, a perícia médica judicial (fls. 80/84) constatou que a parte autora possui: sequela de traumatismo em
membro inferior direito. CID T93.

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade parcial (inclusive para suas atividades habituais) e
definitiva. Ademais, afirmou que esta teve início em 05/2015.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que
a pretensão autoral subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada
sob o manto do contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo prestado compromisso de bem desempenhar
o encargo, merecendo a confiança do juiz, ou seja, há presunção de legitimidade dos laudos oficiais em face dos laudos
particulares.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se observa, considerar os contornos
trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.

Questionado acerca da possibilidade de o autor realizar outras atividades laborais, o perito foi objetivo ao atestar que
o periciado "pode ser reabilitado para atividades que não demandem deambular ou posição ortostática por longos períodos,
subir ou descer escadas ou a realização de grandes esforços físicos."

No que tange ao pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, resta indeferido. Ao meu entender, este tem
caráter subsidiário, devendo ser outorgado apenas se a reabilitação profissional não lograr êxito ou em caso de incapacidade
total e definitiva devidamente atestada pelo perito do Juízo.

Sendo assim, acredito estar demonstrada a inaptidão laboral para a concessão do auxílio-doença a partir de 02/09/2015, data do
requerimento, tendo em vista que muito embora o laudo pericial ateste o início da incapacidade em 05/2015, a parte autora, na
inicial, requereu que a data do requerimento administrativo fosse considerada como a data do início do benefício. Por este
motivo, visando evitar o julgamento extra petita, tenho que restou demonstrada a incapacidade laboral parcial e permanente
para a concessão da auxilio-doença a partir da data do requerimento do benefício.

Ressalto, por fim, que o benefício de auxílio doença ora concedido à parte demandante somente poderá ser cancelado caso haja
sua reabilitação profissional para outra atividade (art. 62 da Lei nº 8.213/91).

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu a conceder à parte autora o benefício de auxílio-
doença, com início do benefício (DIB) em 02/09/2015 e início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença, até
eventual reabilitação profissional. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.
487, inc. I, do CPC.

Determino que o réu encaminhe o segurado a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (art. 62
da Lei nº 8.213/91).....

P.R.I."

II.        Fundamentação.

A incapacidade é incontroversa.

O Juízo a quo condenou o INSS a pagar auxílio-doença. Reputou o autor segurado especial. 

No recurso, o INSS questionou a qualificação do autor como segurado especial. Questionou o fato de que "... o autor só
apresentou declaração sindical extemporânea e contratos de parceira agrícola firmados em Cartório em 08/2015, ou seja,
após a data de início da incapacidade firmada pela perícia, em 24/05/2015." (ev.33).

O autor reside em zona rural de Marilândia-ES (Córrego Santa Cecília). 

Apresentou 2 contrados de parceria, celebrados em 2003 e 2015, mas ambos com firma reconhecida em agosto de 2015.

A alegação recursal poderia ser acolhida, se essa fosse a única prova. Contudo, há no autos ficha de matrícula do filho do
autor em escola de Marilândia relativa ao ano de 2009, indicando o autor (pai do aluno) como lavrador (ev.1-contr7, p.12);
há o boletim de atendimento de urgência do autor em hospital de Colatina, em 5/7/15, indicando a profissão de lavrador.
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Para além disso, houve produção de prova testemunhal e o Juízo a quo, de forma contundente, afirmou que "... As
testemunhas foram uníssonas em confirmar o trabalho rural da demandante. Asseveraram que a única fonte de renda do
autor advém do labor do campo, sem a contratação de empregados."

Pelo exposto, não obstante o reconhecimento de firma em cartório do contrato de parceria ter sido emitido em data pouco
anterior à DIB, em vista dos outros elementos de prova material referidos e da prova testemunhal colhida, o recurso do
INSS não deve ser acolhido.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402550v4 e do código CRC b8850ebe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5010732-62.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: HELENO NOGUEIRA CAMPOS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A sentença que condenou o INSS a pagar "... auxílio doença à parte autora, desde a DER, em 01/12/2017 (NB
621.135.360-3- Evento 1, INDEFERIMENTO5), até o prazo de 01 ano contado de sua efetiva implantação pelo INSS,
descontando-se eventuais parcelas recebidas administrativamente,".

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

III – DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII) FIXADA PELO
PERITO JUDICIA/SENTENÇA

Trata-se de proceso no qual o autor requereu a condenação do réu em implantar o auxílio-doença 621.135.360-3 (espécie 31)
que foi requerido na DER 01.12.2017 e indeferido por parecer contrário da perícia médica (CID K25).

A DII fixada no laudo pericial em 2005 vai de encontro com as provas dos autos.

Em vários exames realizados pela Perícia da Autarquia o autor foi considerando apto ao labor.

Há, no CNIS, o registro de diversos vínculos posteriores a 2005, o que denota a ausência de incapacidade. 

Ademais, no processo 0036228-65.2017.4.02.5050 o autor requereu a condenação do INSS em implantar o auxílio-doença
31/523.206.723-7 desde a DER 06/12/2007. No entanto, o pedido do julgado IMPROCEDENTE. 

Há, ainda, a incompatibilidade do perito judicial em fixar a DII em 2005, quando estipula um prazo de recuperação do autor em
06 meses.

Evidencia-se, portanto, que na data de início do benefício fixada pelo juízo (01/12/2017) o autor não era segurado, pois manteve
a qualidade até 15.01.2017, considerando o vínculo como empregado extinto em 25.11.2015, sem registro das hipóteses de
prorrogação do período de graça. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

O autor iniciou a presente demanda pleiteando a concessão do benefício por incapacidade indeferido indevidamente.
PRIMEIRAMENTE CABE FRISAR NESTA DEMANDA QUE O AUTOR POSSUI 65 ANOS DE IDADE. Labora a mais de 43
ANOS EM FUNÇÃO TOTALMENTE BRAÇAL. Em sede de Sentença de piso fora concedido ao mesmo benefício por
incapacidade de 01/12/2017 a 25/07/2020. O autor possui ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E RESIDE NO BAIRRO
BOA VISTA EM VILA VELHA, LOCAL PERIFÉRICO DE GRANDE CRIMINALIDADE. Junto da exordial o autor junta laudos
particulares que indicam suas patologias. O Dr. Bianor G Junior já reconhece em 2007 a patologia do autor (M75 - Lesões do
ombro) e sua incapacidade pela inexistência de melhora mesmo em tratamento.   ...   O Dr. Nilton Gomes Oliveira ratifica a
informação, atentando as patologias (M75 - Lesões do ombro e M17 – Gonartrose, artrose do joelho) e as limitações do autor
para esforço físico.   .. Junta ainda laudo pericial judicial realizado em ação anterior, realizada pelo Dr. Thiago M. Friques em
16/04/2018, laudo este também anexado aos autos em evento 03 pelo cartório do Juizado. O laudo confirma as patologias que
acometem o autor: ... NOTA-SE QUE NÃO SE FALA NESTE MOMENTO DE PROFISSÕES DECLARADAS, MAS DE
INCAPACIDADE RECONHECIDA PARA ÀQUELAS ATIVIDADES, QUAIS SEJAM: Trabalhar agachado, permanecer longos
períodos de pé, realizar esforços de flexão e extensão do joelho, realizar movimentos repetitivos com o membro superior direito,
realizar elevação de objetos pesados acima ou ao nível do ombro. Já no laudo pericial DESTA DEMANDA acostado no evento
26, o expert AFIRMA CATEGORICAMENTE que a INCAPACIDADE do autor de iniciou em 2005. ...   as patologias são
reconhecidas, sendo elas as mesmas constantes do laudo pericial anterior, porém, o perito desta ação judicial indica a
incapacidade do autor como sendo TEMPORÁRIA. Dois pontos demonstram a CONTRADIÇÃO DO LAUDO, uma é o fato do
expert ter conclusão diversa do perito da demanda anterior sem apresentar qualquer justificativa para tanto, como determina o
art. 473 do CPC que deixa claro ao determinar que os peritos devem justificar suas conclusões:
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II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  mergulhador (cf. inicial); jardineiro  (cf. laudo)

Data de nascimento:   17/8/1954 (65 anos)                               

Grau de escolaridade:  ensino fundamental incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  O perito reconheceu que há incapacidade temporária para a função, apoiando sua conclusão nas seguintes respostas:

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento
alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? 

Não, pois apresenta lesão crônica de manguito rotador com limitação e dor aos movimentos. Apresenta ainda lesão
degenerativa com comprometimento mecânico articular de joelhos causando dor aos movimentos e aos esforços.

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa
examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?) 

Deve evitar carregar peso superior a 5 quilos, permanecer por longos períodos em pé. Deve evitar trabalhar agachado,
deambular por curtas, médias e longas distâncias e subir e descer escadas. Pode trabalhar sentado. 

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual? Por quê?

Sim, pois sobrecarga mecânica pode agravar o quadro de dor e de artrose. 

10. É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa data? É possível, ao menos, estimar se
a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano? 

Sim, desde 22/04/2005. 

11. Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior? 

Data do exame complementar mais antigo apresentado. 

12. Na hipótese de ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se houve incapacidade para o trabalho
no passado? Em qual período? 

Apresenta incapacidade atualmente para o trabalho habitual. 

13. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como temporária, definitiva ou de duração
indefinida? - incapacidade temporária = a recuperação é possível dentro de prazo previsível - incapacidade definitiva = a
recuperação é impossível - incapacidade de duração indefinida = a recuperação é imprevisível 

Incapacidade temporária. 

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam conduzir à recuperação da capacidade
laborativa? 

Acompanhamento com ortopedista. Fisioterapia para reabilitação, repouso funcional, fortalecimento muscular, infiltração
articular, uso de condroprotetores e uso de analgésicos. 

15. É possível estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para que a pessoa examinada se recupere e tenha
condições de voltar a exercer sua atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? É indispensável tratamento cirúrgico? 

Sim, em até 6 meses após iniciar tratamento efetivo. Caso a evolução ultrapasse 6 meses com falha do tratamento conservador
indica-se tratamento cirúrgico.

Analisando o CNIS do autor, afere-se que houve mais de 20 vínculos empregatícios, a maior parte deles em empresas de
engenharia, sendo que algumas delas no ramo de construções aquáticas (v.g.: Serv-Sub Serviços Subaquaticos Ltda;
Engesub Construções e Serviços Submarinos Ltda; Sea & Mar Serviços Técnicos Subaquaticos Ltda; Jorsub Serviços
Subaquáticos Ltda), sendo que o primeiro se iniciou em 1976 e o último se deu entre 12/1/2005 e 9/8/2006.

A inicial afirma que o autor é mergulhador. Com efeito, da leitura dos laudos de perícia administrativa, consta que o autor
laborou como "mergulhador trabalhava em construção de pontes, plataformas da Petrobrás etc." (ev.13-rsc2, pág.14).
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Afere-se que o trabalho do autor exigia esforço físico.

O perito fixou DII em 22/4/2005.

O último vínculo empregatício do autor em período superior a um ano se deu no período de 12/1/2005 a 9/8/2006; os
empregos posteriores a 2006 tiveram curta duração: 1 mês em 2008; 1 mês em 2009; 11 meses em 2015. Houve, em alguns
intervalos, recolhimentos feitos como contribuinte individual.

De fato, não há como fixar a DII em 2005, visto que o autor foi admitido em empregos em 3 ocasiões posteriores, o que
supõe ter sido considerado apto em exame médico admissional.

Como o último vínculo do autor se encerrou em 25/11/15, manteria a qualidade de segurado ao menos até 15/1/2017.
Ocorre que ele recebeu seguro-desemprego em 2016 (ev.1-out8), o que comprova situação de desemprego involuntário. Por
conseguinte, o período de graça ficou prorrgado por um ano, de modo que o autor manteria a qualidade de segurado até
15/1/2018.

A sentença fixou DII em 1/12/2017, antes da data em que se daria a perda da qualidade de segurado.

A perícia judicial nestes autos foi realizada em 22/2/19.

A perícia judicial realizada no processo anterior (n.0036228-65.2017.4.02.5050/01) ocorreu no dia 16/4/18 e reconheceu
incapacidade definitiva para a função de mergulhador; não fixou DII, consignando que as patologias eram degenerativas,
"sendo difícil pontuar a data exata de início das lesões". Consignou também que "dura até a data de hoje", o que evidencia
que a incapacidade não poderia ser fixada naquele dia 16/4/18, mas em data antecedente (o referido laudo consta por cópia
em ev.1-out7).

À luz do que se consignou no referido laudo, lavrado em 16/4/18, há suporte probatório suficiente para afirmar que já havia
incapacidade em dezembro de 2017, na DER fixada na sentença proferida neste processo. Antes, portanto, de 15/1/18 (data
em que se daria a perda da qualidade de segurado).

Registro que o processo anterior (n.0036228-65.2017.4.02.5050/01) foi julgado improcedente porque, em 2017, se pediu o
benefício desde uma DER ocorrida em 2007 (10 anos antes do ajuizamento), concluindo-se que naquela DER não tinha o
autor qualidade de segurado.

A situação aqui tratada é totalmente distinta. A coisa julgada lá produzida em nada obsta à concessão da pretensão
aqui formulada.

Logo, o recurso do INSS improcede.

O autor tem 65 anos de idade e laborou em atividade que requer esforço físico elevado. Já teve incapacidade definitiva
reconhecida em laudo no processo anterior (n.0036228-65.2017.4.02.5050/01).

Seja pelas condições de idade, pela atividade desempenhada e pela prova produzida no feito anterior, é evidente que faz jus
à aposentadoria por invalidez. 

A invalidez restou comprovada na data da perícia produzida no processo anterior (0036228-65.2017.4.02.5050/01),
ou seja, 16/04/2018.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a
pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na
súmula 111 do STJ.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o INSS manter o AUXÍLIO-
DOENÇA fixado na sentença, CONVERTENDO-O em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde
16/04/2018.  Quanto à autora, sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402506v8 e do código CRC e3424a25.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5004823-39.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MESSIAS BERNARDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que deu parcial provimento ao
recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  para alterar o critério de correção monetária
fixado na sentença, nos termos explicitados no voto condutor.

Alega o embargante que os argumentos prolatados no acordão não merecem prosperar, visto que o STF já
decidiu que a TR não é índice de correção monetária idôneo a refletir a inflação, de maneira que a atualização de débito da
fazenda Pública pela TR importa em perda do valor aquisitivo da moeda, e consequente ofensa a garantia de propriedade.

O acórdão embargado afirmou não haver decisão final do STF quanto a eventual modulação dos efeitos do
julgamento do Tema 810 e que uma vez transitado em julgado este acórdão, deverá a (1) execução prosseguir nos termos
do que o STF houver deliberado em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não
houver decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora: (...)

A superveniente da decisão final do STF, portanto, em nada altera o julgado.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000425763v4 e do código CRC 3687d839.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5003859-46.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: LUCAS NUNES BRANDAO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A sentença condenou o INSS a "... conceder auxílio-doença ao autor com DIB em 29.10.2018 e DCB em pelo menos 6
(seis) meses após sua efetiva implantação...".

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, o INSS pediu a "... fixação de DCB contados da data da perícia (31/08/2018) no prazo estimado pelo
perito (entre 3 a 6 meses)." (ev.45).

Em seu recurso, a parte autora pretende seja o benefício restabelecido desde a data em que houve a cessação (14/3/18) e
que haja a conversão do mesmo em aposentadoria por invalidez (ev. 48).

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

"... Na ação em tela, o autor busca o  restabelecimento do auxílio-doença NB 622.029.711-7, DCB 13.03.2018 (evento 7 -
documento 4, página 3), e sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que está incapacitado para o
desempenho de sua atividade laborativa habitual de pedreiro, por padecer de patologia ortopédica ("fortes dores na coluna
lombar, irradiando-se para a perna esquerda").  ...

In casu, em perícia realizada em 31.08.2018, o perito nomeado pelo Juízo, Dr. André Luiz Pellacani França, médico
ortopedista (evento 19) diagnosticou espondiloartrose lombar associada à discopatia degenerativa lombar (quesito 3).

Asseverou o perito que o autor se apresenta sintomático, com limitação funcional parcial em grau leve para a coluna lombar,
estando incapacitado para o desempenho de sua atividade laborativa habitual de oficial de pedreiro (quesitos 6 e 7).

Informou o perito que, em decorrência das referidas patologias, o  autor apresenta incapacidade para executar atividades que
demandem esforços físicos ou sobrecarga no segmento lombar da coluna vertebral, ortostatismo por tempo prolongado e
deambulação por longas distâncias (quesito 8).

O perito fixou o início da incapacidade em 17.05.2018, conforme prova documental, caracterizando-a como temporária, e
estimou a recuperação do autor no prazo de 3 (três) a 6 (seis) meses. Destacou o expert que não há indicação de tratamento
cirúrgico no momento (quesitos 12, 13 e 15). 

O autor não impugnou o laudo pericial.

No presente caso, o último requerimento administrativo (NB 622.747.435-9) foi formalizado em 13.04.2018 (evento 7 -
documento 4, página 3). 

A data de início da incapacidade fixada no laudo perícial é posterior à DCB (13.03.2018) do NB 622.029.711-7, assim como
também é posterior à  data do requerimento administrativo do NB 622.747.435-9, a saber, 13.04.2018.

Nesse contexto, a orientação consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça considera que o termo inicial para pagamento do
benefício do auxílio-doença é fixado pela data do requerimento, ou, na ausência deste, na data de citação do INSS, momento em
que a autarquia integrou a lide.   ...

Destarte, reconheço o direito do autor ao auxílio-doença a partir de 29.10.2018, data em que o INSS foi citado (evento
24), devendo o benefício ser mantido por pelo menos 6 (seis) meses após a efetiva implantação, em conformidade com a perícia
judicial.

Caso o autor entenda que ainda permanece incapaz após tal prazo, deverá requerer administrativamente a prorrogação do
benefício, atendendo às normas regulamentares pertinentes.

Dispositivo:
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Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e resolvo o mérito da postulação (art. 487, inciso I,
NCPC), para condenar o INSS a conceder auxílio-doença ao autor com DIB em 29.10.2018 e DCB em pelo menos 6 (seis) meses
após sua efetiva implantação, pagando-lhe as verbas não adimplidas no período.   ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 3/5/1961
Profissão/atividade habitual: pedreiro
Grau de escolaridade: fund. incompleto
Doença e/ou lesão:  
Laudos de médico-assistente
que acompanham a petição inicial:

ev.7-out4, pág.4

Períodos em que recebeu auxílio-doença: 17/2/18 a 17/3/18

2.  RECURSO DO AUTOR.

2.1. DIB.

Na inicial o autor pediu seja "... restabelecido o benefício de AUXÍLIO DOENÇA NB 31/622.029.711- 7, desde
14/03/2018".

O perito fixou DII em 17/5/18.

A ação foi proposta em 5/6/18.

A sentença fixou DIB em 29/10/18, data da citação do réu, com base na seguinte fundamentação:

A data de início da incapacidade fixada no laudo perícial é posterior à DCB (13.03.2018) do NB 622.029.711-7, assim como
também é posterior à  data do requerimento administrativo do NB 622.747.435-9, a saber, 13.04.2018.

Nesse contexto, a orientação consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça considera que o termo inicial para pagamento do
benefício do auxílio-doença é fixado pela data do requerimento, ou, na ausência deste, na data de citação do INSS, momento em
que a autarquia integrou a lide.

No que refere ao termo inicial do pagamento dos benefícios, seja nos de incapacidade, seja nos de prestação continuada, a
Turma Nacional de Uniformização concluiu que tal termo inicial (DIB) deve ser fixado: (a) na data de elaboração do laudo
pericial, se o médico não precisar o início da incapacidade e o juiz não possuir outros elementos nos autos para sua fixação
(Precedente: PEDILEF 200936007023962); (b) na data do requerimento administrativo, se a perícia constatar a existência
da incapacidade em momento anterior a este pedido (Precedente: PEDILEF 00558337620074013400) ; e (c) na data do
ajuizamento do feito, se não houver requerimento administrativo e a perícia constatar o início da incapacidade em momento
anterior à propositura da ação (Precedente: PEDILEF 00132832120064013200). 

A DII (17/5) foi fixada em data posterior à DER, mas anterior ao ajuizamento da ação (5/6).

Caberia fixar a DIB na data do ajuizamento, cf. hipótese 'c', supra.

O autor, no recurso, afirma que há elementos de prova para determinar o restabelecimento do benefício desde a cessação,
aduzindo o seguinte:

Ocorre que, numa análise mais atenta, podemos verificar que o d. perito do INSS, menciona no laudo SABI carreado aos
presentes autos (também no evento de n 7) outros laudos médicos apresentados, os quais são datados de 25/01/2018 e
28/02/2018, bem como, que o d. perito judicial estima com base em documentação apresentada. Ora, Excelências, observando o
histórico de benefícios e perícias administrativas pelas quais o autor se submeteu, corroboradas pelos documentos e registros
constantes no próprio sistema do INSS, verifica-se o curto lapso temporal entre uma situação e outra. Nesse sentido,
questionamos: como pode uma pessoa que se encontrava incapacitada para o trabalho até o dia 13/03/2018 (assim entendido
pelo próprio INSS, sendo, portanto, questão incontroversa) e, comprovadamente mediante laudos médicos, assim tendo
permanecido, sem retornar ao trabalho em razão de seu estado de saúde, poderia, supostamente, recuperar sua capacidade
laborativa para, menos de dois meses depois, encontrar-se novamente incapaz para o exercício de suas atribuições, como assim
registrado pelo d. perito judicial? Mister se faz frisar que, no próprio laudo SABI, relata histórico da doença, porém, não
reconhece a incapacidade por, supostamente, o autor confirmar que “não houve nenhum acidente ou agudização para o seu
afastamento [...] que foi admitido como servente e sentiu piora como oficial porque esforça para assentar ‘lajo’”.
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Não vejo como retroceder a DIB à data da cessação do benefício anterior, visto que o laudo de médico-assistente a que se
referiu o perito (de 17/5/18, em ev.7-out4, pág.4) refere-se a períodos de agudização, de modo qeu não posso supor, com
base nesse laudo, qeu a incapacidade já existia desde a data da cessação (2 meses antes).

2.2. Invalidez.

O laudo pericial foi conclusivo a respeito do caráter temporário da incapacidade (ev.19-laudo1, n.14).

A prova que o autor produziu também ressaltou o caráter temporário, ao afirmar que o mesmo não estaria apto para retorno
ao trabalho (e não indefinidamente).

Não há como prover o recurso.

3. RECURSO DO INSS.

A sentença fixou a DCB 6 meses após a implantação: "... Destarte, reconheço o direito do autor ao auxílio-doença a
partir de 29.10.2018, data em que o INSS foi citado (evento 24), devendo o benefício ser mantido por pelo menos 6 (seis)
meses após a efetiva implantação, em conformidade com a perícia judicial."

Argumentou o INSS que a DCB deveria ser fixada de acordo com a estimativa do laudo; e não de acordo com a data da
implantação. Alegou o que segue:

O perito judicial apontou prognóstico de recuperação para o segurado a contar da realização da perícia, razão pela qual a
DCB deveria ter sido fixada em data compatível com esta estimativa.

Contudo, a sentença recorrida concedeu o benefício e estabeleceu como marco inicial da contagem da previsão de recuperação
pericial a data da efetiva implantação[1], ou seja, por período a mais do que o realmente devido conforme afirmado
pelo expert, sem fundamentar a razão pela qual não acolheu a conclusão pericial.

Assim, tal decisão incidiu contrariou os termos do laudo pericial e da Medida Provisória nº 767/2016, convertida na Lei 13.457,
em 26 de junho de 2017.

Efetivamente, conforme redação da Medida Provisória nº 767/2017 e da Lei 13.457/2017, que alteraram o artigo 60 da Lei nº
8.213/91, a DCB deve ser fixada conforme o prazo estimado para duração do benefício:

Art. 60  (...) § 8.  Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá
fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

Ocorre que o prazo estimado, nos termos do laudo pericial, deve ser contado da data em que realizado o exame, uma vez que
foi nesse momento processual que o Perito constatou a situação de incapacidade e estabeleceu o tempo de recuperação
adequado.

Na conclusão do Ilmo. Perito, a parte autora estaria recuperada entre 31/11/2018 e 31/02/2019, ou seja, em data bem anterior
à definida pela sentença.

Isso porque a sentença fixou a DCB tendo como paradigma evento diverso, o que garantirá à parte extensão do benefício sem
amparo na lei que disciplina a matéria ou na constatação pericial.

A perícia ocorreu em 31/8/18.

Estimou DCB em 3 a 6 meses, ou seja, até 1/3/19.

A sentença foi proferida em 11/7/19.

Aplica-se ao caso o Enunciado nº 120 do FOREJEF: 

A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo se, quando da sentença,
ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a
permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula
111 do STJ.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000402524v6 e do código CRC 89281832.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000197-74.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: QUEREMILSO SILVA ROSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. FIXAÇÃO DA
DCB.  

Trata-se de recurso Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado
interposto pela parte autora para excluir a DCB fixada na sentença, devendo o benefício continuar a ser pago até que o
INSS proceda a uma nova avaliação pericial. 

Esta Turma Recursal (evento 112) já se manifestou pela manutenção do acórdão, considerando que,
conquanto na generalidade dos casos seja viável aplicar os § § 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91, o caso concreto retrata
hipótese excepcional, como demonstrado no voto condutor do acórdão recorrido, tendo em vista que o caso do autor é
grave, a incapacidade foi reconhecida administrativamente e há laudo médico novo reafirmando que há incapacidade em
dezembro de 2018, pelo que não haveria como fixar DCB, devendo ser pago o benefício até que o INSS proceda a uma
nova avaliação pericial.

A Turma Nacional de Uniformização, contudo, determinou a adequação do julgado às teses fixadas no
julgamento do tema 164, considerando que o exame de todo o processado revela que as conclusões da origem não estão
conforme o posicionamento visto (evento 126).

Considerando a determinação da TNU, resta a esta Turma Recursal proceder à adequação do julgado,
restabelecendo a DCB fixada na sentença (DCB fixada em 3 meses a partir da implantação; sendo a DIP 1/9/18 - cf.
evento46 - , depreende-se que o dia 1/12/2018 corresponde à DCB, nos moldes fixados pela sentença).

Pelo exposto, voto no sentido de se proceder à adequação do julgado, em cumprimento à determinação da
TNU, alterando o acórdão do evento 71 para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE
AUTORA, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), estes
arbitrados em 10% do valor das parcelas devidas, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000425019v5 e do código CRC de6b080f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5002246-88.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA ISABELLY ANDRADE SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: VALERIA ANDRADE BANHOS (TUTOR) (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE 870.947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO
TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM
JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor - representado pela Defensoria Pública da União - em face da decisão que,
em razão da oposição de embargos declaratórios, aos quais foi concedido efeito suspensivo, restando suspensa a eficácia do
acórdão do STF, nesse tópico, determinou o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado no RE 870.947 (tema
810), nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora benefício previdenciário,
determinando que, sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido
adimplidos) e juros de mora (desde a citação), sendo que a correção monetária deve seguir a TR, aplicando-se a variação do
INPC a partir de 20/09/2017, enquanto os juros moratórios até a expedição do precatório ou RPV devem ser calculados
com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/2009). 

O acórdão desta Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado do INSS, o qual não tratava de correção
monetária e juros de mora, restando integralmente mantida a sentença.

 O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo
1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos
oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos no RE 870.947/SE.

O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a
conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve modulação
dos efeitos.

Ainda não há trânsito em julgado do acórdão, pelo que remanesce o interesse recursal quanto ao presente agravo interno.

A ata de julgamento dos embargos de declaração foi publicada em 18/10/2019.

Não mais prevalece o efeito suspensivo dos embargos já julgados, aplicando-se o entendimento do próprio Supremo
Tribunal Federal, no seguinte sentido:
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Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o
trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o
trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a
que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.
(Rcl-AgR - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO , ROBERTO BARROSO, STF.)

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO a fim de que seja dado prosseguimento
ao exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela DPU.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000416148v10 e do código CRC dfd5c51c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5008358-39.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA EDUARDA SILVA GONCALVES DO NASCIMENTO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRENTE: ALINE DIAS DA SILVA DO NASCIMENTO (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: KAIO EDUARDO SILVA GONCALVES DO NASCIMENTO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA
LEI Nº 9494/97. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS
EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora benefício
previdenciário, pagando os valores atrasados desde a DIB (28/04/2014). Fixou que os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada
pela Lei nº 11.960/2009) e que a correção monetária deve seguir a TR, aplicando-se a variação do INPC a partir de
20/09/2017. 

Alega a recorrente que, tendo em vista a decisão do STF de que a atualização dos débitos da Fazenda Pública
na forma aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, implica em perda do valor
aquisitivo da moeda, e consequentemente em ofensa ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF), deve ser modificado o
decisum proferido.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou
que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes
sobre débitos oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-
2019. O sítio do STF na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve
modulação dos efeitos.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO apenas para
determinar a incidência do INPC na correção monetária em todo o período de apuração dos valores atrasados (e não só a
partir de 20/09/2017).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000429420v2 e do código CRC ee83575a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:11
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 367



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 170/259

5000596-60.2019.4.02.5004 500000430717 .V2 JES10621© JES10621

RECURSO CÍVEL Nº 5000596-60.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DAMARES DE JESUS ANDRE DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR
AO LIMITE LEGAL. DIFERENÇA DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora – filha de segurado recluso - em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-reclusão.

Alega a recorrente o que segue:

De acordo com a jurisprudência pátria, o critério objetivo de baixa renda estabelecido pela EC/98 ao art. 201, inciso IV, da
CF/88 não deve ser absoluto em virtude da finalidade de proteção social da norma previdenciária. Isso porque a intenção do
legislador constituinte ao criar o benefício de auxílio-reclusão foi justamente proteger os dependentes do segurado recluso que,
em razão da prisão, encontra-se impedido de prover recursos para a manutenção da família. Dessa forma, a exemplo do que
ocorre com o critério da miserabilidade estipulado para a concessão do BPC-LOAS, a flexibilização do critério econômico de
baixa renda colabora para que se alcance a finalidade da norma, ainda que o saláriode-contribuição do segurado ao tempo do
recolhimento à prisão ultrapasse o limite estabelecido pela Portaria Interministerial vigente.

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo devido aos dependentes dos
segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o referido benefício será devido aos dependentes do
segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a condição, para a
concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem
sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama para sua concessão os
seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento do encarceramento; a condição de dependente de
quem requer o benefício; e a baixa renda do segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria e, no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto
3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.  

A prisão ocorreu em 26/02/2018 (evento 1, procadm10, p. 11). A partir de 1º de janeiro de 2018, o auxílio-
reclusão era devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição fosse igual ou inferior a R$ 1.319,18 (mil,
trezentos e dezenove reais e dezoito centavos), conforme Portaria MF n°15, de 16/01/2018. A remuneração constante do
CNIS (evento 1, procadm10, fl. 20) relativamente à competência 02/2018 corresponde a R$ 1.833,42, superior ao limite
então vigente. 

Esta Turma Recursal entende possível a flexibilização do critério econômico na aferição da baixa renda
apenas quando a diferença entre o último salário de contribuição e o limite vigente corresponde a valor irrisório, o que não
ocorre no presente caso, em que o valor da diferença é de R$ 514,24.

Condenação do recorrente vencido em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observado
o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso inominado.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000430717v2 e do código CRC d89514d7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000147-96.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADRIELLY SENRRA COSTA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO. SENTENÇA
MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da
sentença que o condenou a conceder à autora auxílio-reclusão em razão do encarceramento de seu pai.

Alega o recorrente que em caso de desemprego a renda a ser considerada para fins de enquadramento do
segurado no conceito de baixa renda é o último salário de contribuição, que, no caso em tela, era maior que o limite vigente
à época do encarceramento.

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo devido aos dependentes dos
segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o referido benefício será devido aos dependentes do
segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a condição, para a
concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem
sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama para sua concessão os
seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento do encarceramento; a condição de dependente de
quem requer o benefício; e a baixa renda do segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria e, no mérito, assentou que a remuneração a ser
levada em consideração para fins de concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.  

Em sessão realizada no dia 08.10.2014, a Turma Nacional alterou seu entendimento anterior a respeito do
tema, ao decidir que o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-reclusão deve
considerar a legislação vigente quando se efetivou a prisão e que o benefício é devido inclusive no caso do segurado que,
na data do efetivo recolhimento à prisão, não possuía salário de contribuição  – como no caso de desempregado – desde que
mantida a qualidade de segurado. Ponderou o relator do voto vencedor, juiz federal João Batista Lazzari que “com efeito,
se na data do recolhimento à prisão, o segurado estava desempregado, não há renda a ser considerada, restando atendido,
dessa forma, o critério para aferição da ‘baixa renda’”. (PEDILEF 50002212720124047016).

O mesmo entendimento fora adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao proferir acórdão no REsp
1480461/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 10/10/2014),
acatando a tese de que a ausência de renda no momento da prisão indica o atendimento ao critério econômico para
recebimento do benefício.

Posteriormente, em 22/11/2017, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1485417/MS, sob o
rito dos recursos repetitivos (Tema 896), fixou a tese de que Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei
8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do
recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. 

No presente caso, a prisão ocorreu em 16/09/2016 (Evento 1, Doc 3), quando o segurado encontrava-se
desempregado desde 10/06/2016 (último vínculo encerrado em 09/06/2016, conforme Evento 1, CNIS4 e CTPS7, e Evento
13, Anexo 3, fls. 7/8).

Quando da prisão, o segurado ainda ostentava a condição de segurado e estava desempregado, o que
configura ausência de renda. Aplicam-se ao caso os precedentes da TNU e STJ acima referidos. Logo, a sentença deve ser
mantida.

Ressalte-se, por fim, que o Supremo Tribunal federal, em 15/11/2018, reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional (ARE 1.163.485/SP).
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Vencido o recorrente, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor das parcelas
vencidas (art. 55 da Lei 9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso inominado.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000419929v3 e do código CRC 97474d53.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5014158-48.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: TELMA FERREIRA DA MATTA (AUTOR)

RECORRENTE: TEO FABIO FERREIRA DA MATTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR
AO LIMITE LEGAL. DIFERENÇA DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores – filhos de segurado recluso - em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-reclusão.

Alegam os recorrentse que não cabe mais uma interpretação fria da letra da lei sem que haja uma
interpretação teleogógica e sistemática, não cabendo outra interpretação que não a de levar em conta a situação fática na
qual vive hoje o núcleo familiar do autor. Nesse sentido, prosseguem, deve-se aplicar ao benefício em questão o mesmo
raciocínio utilizado para concessãod o benefício de amparo social, isto é, o valor utilizado pela norma serve apenas como
parâmetro para a miserabilidade, que pode ser sempre comprovada através de outros meios.

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo devido aos dependentes dos
segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o referido benefício será devido aos dependentes do
segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a condição, para a
concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem
sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama para sua concessão os
seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento do encarceramento; a condição de dependente de
quem requer o benefício; e a baixa renda do segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria e, no mérito, assentou que o art. 116 do Decreto
3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade e que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.  

A prisão ocorreu em 15/10/2018 (Evento 1, ANEXO2, fl. 11). A partir de 1º de janeiro de 2018, o auxílio-
reclusão era devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição fosse igual ou inferior a R$ 1.319,18 (mil,
trezentos e dezenove reais e dezoito centavos), conforme Portaria MF n°15, de 16/01/2018. A remuneração constante do
CNIS (Evento 1, ANEXO2, fl. 28) relativamente à competência 09/2018 (último mês com remuneração
integral) corresponde a R$ 1.928,72, superior ao limite então vigente.

Esta Turma Recursal entende possível a flexibilização do critério econômico na aferição da baixa renda
apenas quando a diferença entre o último salário de contribuição e o limite vigente corresponde a valor irrisório, o que não
ocorre no presente caso, em que o valor da diferença é de R$ 609,54.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso inominado. Condeno os recorrentes
vencidos em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000429374v2 e do código CRC 849ba361.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:13
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RECURSO CÍVEL Nº 0020664-46.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SUELI MACHADO ADAM (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
RURAL. TRABALHO RURAL EXERCIDO ENTRE 12 E 14 ANOS. SÚMULA 5 DA TNU. PEDIDO
DE DESISTÊNCIA DO INSS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por SUELI MACHADO ADAM e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço rural
entre os 12 e 14 anos de idade (22/04/1977 a 22/04/1979). Sustenta, a parte autora, a aplicação da Súmula 5 da TNU para
reconhecer o trabalho rural desenvolvido em regime de economia familiar a partir dos 12 anos de idade.

II. Fundamentação

II.1. Do labor rural entre os 12 e os 14 anos de idade

A sentença reconheceu o trabalho rural exercido pela autora a partir dos 14 anos.

Todavia, a pretensão autoral encontra amparo na Súmula nº 5 da TNU, verbis: “A prestação de serviço rural
por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários.”

Com efeito, a extensão do marco inicial do trabalho rural, neste caso, está respaldada por início de prova
material e corroborada por sólida prova testemunhal, o que permite a sua averbação desde a data em que a autora
completou 12 anos, ou seja, em 22/04/1977.

II.2. Da contagem do tempo de contribuição.

O INSS apurou 22 anos, 10 meses e 8 dias de tempo de contribuição, para fis de carência (evento 8, OUT6, fl.
1). 

A sentença reconheceu o labor rural referente ao período de 22/4/1979 a 1º/1/1985.

Por ocasião do julgamento deste recurso inominado reconheceu-se o labor rural da autora entre os 12 e os 14
anos (22/4/1977 a 21/04/1979).

Período:            Modo:        Total normal:    Acréscimo:    Somatório:
Tempo já reconhecido:                             22 a 10 m 8 d
22/04/1977 a 01/01/1985    normal        7 a 8 m 10 d    não há         7 a 8 m 10 d
 

A soma do tempo rural e urbano totaliza 30 anos, 6 meses e 18 dias, tempo suficiente à concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (14/12/2016).

II.3. Do pedido de desistência do recurso.

O INSS requereu no Evento 83 a desistência do recurso interposto, pelo que cabe a homologação de tal
pedido, nos termos do art. 998 do CPC.

III. Conclusão.

Deve-se homologar a DESISTÊNCIA do recurso do INSS. Sem condenação em verbas de sucumbência (artigo 55, Lei
9.099/95) quanto ao réu.
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O recurso da parte autora deve ser provido. Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, voto no sentido de (i) HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DO RECURSO DO INSS; (ii)  DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e
condenar o INSS a averbar o tempo de serviço rural no período de 22/04/1977 a 1º/1/1985 para todos os efeitos, exceto
carência (§ 2º do art. 55 da Lei 8.213/91) e conceder à autora benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com
DIB na DER, em 14/12/2016, devidamente atualizados com juros de mora e correção monetária. Concedo a tutela de
urgência para determinar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação deste acórdão.
Intime-se a APSDJ para cumprimento.       Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000432308v9 e do código CRC 5acae62d.
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RECURSO CÍVEL Nº 0010038-50.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EMILIA LUCIA CASSOLI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA.
INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. REDUÇÃO DA ALÍQUTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido tendo em
vista que as contribuições recolhidas pela autora no período de 09/2012 até 06/2015 não foram validadas, não podendo ser
computadas para o fim de carência. Alega a parte autora que (i) o INSS não homologou os recolhimentos realizados pela
autora na qualidade de segurada facultativa no período de 01/03/2012 a 31/01/2016, visto que esta não havia renovado o
cadúnico junto ao programa competente; (ii) não foi informada pelo CRAS que anualmente deveria realizar o
recadastramento; (iii) mesmo recebendo as contribuição a menor, o INSS não orientou a autora a proceder de forma correta
(recolhimento de 11%).

2.  Eis o teor da sentença:

No presente caso, a parte Autora nasceu em 20/12/1952. Assim, quando requereu administrativamente sua aposentadoria, em
18/04/2016 (fl. 23), contava com mais de 60 anos de idade, satisfazendo o requisito etário do artigo 48 da Lei 8.213/91.

Relativamente à carência mínima exigida, são necessárias 180 contribuições, vez que a autora, tendo nascido em 20/12/1952,
somente poderia ter implementado todas as condições necessárias à concessão do benefício em 2012. 

De acordo com o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de fls. 08, a autora, a partir de 01/03/2012,
passou a contribuir para a Previdência Social na condição de segurada facultativa. 

O pagamento de contribuição previdenciária, na proporção de 5% do salário de contribuição, tem base no art. 21, § 2º, inciso II,
da Lei n. 8.212/91, e só pode ser feito por estas duas categorias: 

a) o microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar n. 123/2006; 

b) o segurado facultativo sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência,
desde que pertencente à família de baixa renda, considerando-se como tal “[...] a família inscrita no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos” (destaque
acrescentado).

 A autora esteve inscrita no CadÚnico no período de 20/09/2010 até 08/2012 (fl. 29), e novamente em 28/07/2015 (fl. 27),
períodos em que a autora passou a ser considerada como família de baixa renda, como exige o art. 21, § 4º, da Lei n. 8.212/91. 

Sublinhe-se que a inscrição do CadÚnico não pode ser tomada como mera formalidade, dispensável, visto tratar-se de requisito
essencial ao pagamento de contribuição previdenciária de modo mais favorecido, como exige expressamente o art. 21, § 4º, da
Lei n. 8.212/91. 

A exigência legal, longe de ser mero formalismo, insere-se na perspectiva do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência
Social, cuja observância é de rigor, não só pelo legislador, como também pelo administrador e pelo próprio Poder Judiciário.

Nesse contexto, com razão o INSS, vez que a autora teve se cadastramento deferido para o período de 20/09/2010 até 08/2012, e
novamente a partir de 28/04/2015, de modo que as contribuições referentes ao período de 09/2012 a 06/2015 não foram
validadas, não podendo, portanto, ser computadas para fins de carência.

 Desprezadas tais contribuições, a autora não contribuiu, validamente, para o sistema previdenciário nesse período, razão pela
qual, os períodos já mencionados não podem ser computados para fins de carência. . 

É de rigor, portanto, o não acolhimento dos pedidos. 

Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. 

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001). 
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Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de
10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c 219 do NCPC). 

Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo de admissibilidade nesta instância,
nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF 1 e nº 79 do FOREJEF da 2ª Região 2 , bem como da Resolução STJ/GP nº
1/2016

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

P.R.I.

               

3. Em sessão realizada no dia 21 de novembro de 2018, a Turma Nacional de Uniformização decidiu sob o rito dos recursos
representativos da controvérsia, o seu Tema 181, que versava sobre a necessidade de prévia inscrição no Cadastro Único de
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) como requisito essecial para validação das contribuições
previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (segurado facultativo de baixa renda). Foi ficada a tese de que "a prévia
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais no Governo Federal - Cadúnico, é requisito essencial para a
validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, §2º, inciso II, alínea “b” e §4º, da Lei
8.212/91 – redação dada pela lei nº 12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas
anteriormente. ". Vejamos:

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JULGADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 181). SEGURADO
FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BAIXA RENDA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO.
REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS ANTES DA INSCRIÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O OBJETO EM
DISCUSSÃO CINGE-SE À ANÁLISE DO DIREITO À VALIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS PELA SEGURADA,
NA MODALIDADE FACULTATIVO  DE  BAIXA  RENDA, ANTES DA  DATA  DO  REGISTRO  NO  CADASTRO  ÚNICO  DE
PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. 2. O CONTRIBUINTE FACULTATIVO BAIXA RENDA, DESTINATÁRIO
DA ALÍQUOTA DE 5%, É AQUELE QUE SE DEDICA AO TRABALHO DOMÉSTICO EM SUA RESIDÊNCIA, PERTENCENTE
À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA E INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL
- CADÚNICO, CUJA RENDA MENSAL SEJA DE ATÉ 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, ART. 21, §2, II "B", E §4º, DA LEI Nº
8.212/91.   3. AS CONDIÇÕES SOCIECONÔMICAS, QUE INTERFEREM NO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS E, DE
CONSEQUÊNCIA, NO DIREITO À ALÍQUOTA DIFERENCIADA, PODEM SOFRER ALTERAÇÕES COM O PASSAR DO
TEMPO, RAZÃO POR QUE O CADASTRO REPRESENTA UM CRITÉRIO SEGURO PARA SUA AFERIÇÃO, NO MOMENTO
EM QUE É FEITO. 4. DAÍ PORQUE A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE INSCREVER-SE PREVIAMENTE NO CADASTRO
ÚNICO NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO UMA MERA EXIGÊNCIA DE ORDEM BUROCRÁTICA. E MAIS, NÃO
PODE OPERAR EFEITOS RETROATIVOS. 5. FIXADA TESE JURÍDICA REPRESENTATIVA DA CONTROVÉRSIA (TEMA
181): "A PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL -
CADÚNICO, É REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS NA
ALÍQUOTA DE 5% (ART. 21, § 2º, INCISO II, ALÍNEA "B", E § 4º, DA LEI 8.212/91), E OS EFEITOS DESSA INSCRIÇÃO NÃO
ALCANÇAM AS CONTRIBUIÇÕES FEITAS ANTERIORMENTE". 6. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Pedido de
Uniformização de Lei Federal nº 0000513-43.2014.4.02.5154, Relator:  Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito; Relator para
Acórdão: Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, Data da Publicação: 21/11/2018)

 

4.Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000397941v6 e do código CRC f3c955c6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:57
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RECURSO CÍVEL Nº 0005324-16.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GISELDA SANTOS DA COSTA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEO E CONFIRMADO POR
TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em
face da sentença que reconheceu o tempo de serviço exercido na condição de segurado especial no período de 04/12/1983 a
31/08/1987 e julgou procedente em parte o pedido para condená-lo a conceder aposentadoria por tempo de contribuição.
Alega, em suas razões, o que se segue: 

"... a legislação específica elegeu o princípio da PROVA TARIFADA para os casos de comprovação de tempo de serviço rural,
salientando-se que ao caso vertente há de ser aplicado o vetusto princípio de hermenêutica, segundo o qual a norma específica
derroga a norma geral, no que lhe for contrário.

(...)

Note-se que a legislação previdenciária estabelece requisitos de observância obrigatória para a comprovação da filiação e do
tempo de serviço ou de contribuição:

(...)

Por fim, mas não menos importante, é necessário notar que a súmula 34 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais dispõe o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar

(...)

Por tais razões, resta comprovado que não há no caso dos autos qualquer elemento que permita inferir que a autora
desempenhava atividades rurícolas na condição de segurada especial, o que torna necessária a reforma da sentença ora atacada,
por não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro."

Eis o teor da sentença, quanto ao reconhecimento do labor rural:

(...)

Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com base apenas em prova testemunhal,
conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, confirmado na súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça: 

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio
previdenciário. 

A demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova documental, a qual, neste caso em particular, é
denominada início de prova material. 

Para tanto, a demandante juntou os seguintes documentos, dentre outros: certidão de casamento na qual consta que seu pai
exercia a profissão de lavrador (fl. 79); filiação do genitor no sindicato dos trabalhadores rurais (fls. 82-83); contratos de
parceria agrícola, nos quais seu pai figura como parceiro outorgado (fls. 84-87). 

Cumpre salientar que, a jurisprudência pátria admite a comprovação das atividades desenvolvidas em regime de economia
familiar por intermédio de documentos em nome dos pais, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos trabalhadores do
campo para comprovar o trabalho rural exercido.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL. ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL: CONDIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que
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ilíquido o direito reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou STJ. 2. Nos termos do julgamento do RE
631240, decidido com repercussão geral reconhecida, para as ações ajuizadas até a data dessa decisão, a contestação de mérito
caracteriza o interesse de agir da parte autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao pedido, sendo, para esses
casos, prescindível a provocação administrativa. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições
mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez)
para atividade laboral. 4. Presente início de prova material: o autor (solteiro) juntou cópia de documentos do genitor: certidão
de nascimento próprio comprovando a condição de lavrador do genitor (fl. 17); escritura de compra e venda de imóvel rural em
nome do genitor (fl. 19) e os respectivos ITRs (fls. 21/37), notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome do pai (fl.
23/25); que configura início razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução pro misero. Registre-se,
por oportuno, que a jurisprudência assentou entendimento no sentido de que as atividades desenvolvidas em regime de economia
familiar, podem ser comprovadas por intermédio de documentos em nome dos pais e de terceiros. Isso em razão das dificuldades
encontradas pelos trabalhadores do campo para comprovar o seu efetivo exercício no meio agrícola. Precedentes. 5. A prova
material foi corroborada por prova testemunhal consistente (contracapa), que confirmou o trabalho em regime de economia
familiar: indubitável qualidade de segurado especial da parte autora. 6. Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e
temporária para atividades rurais (fls. 84/87). 7. Em que pese o perito conclua que a incapacidade da parte autora é parcial,
apresentando marcha claudicante, entendo que, no caso, tal incapacidade torna-se total, visto que o esforço físico, manter-se de
pé, caminhar, são exigências intrínsecas ao labor rural, única atividade desempenhada pela parte autora. Assim, considerando
as condições individuais da parte autora, e averiguada a incapacidade total e temporária para o labor rural, mostra-se devida a
concessão de auxílio-doença. 8. DIB: a contar da data da citação (f. 04v - 13.10.2005), Recurso Especial Representativo de
Controvérsia. Art. 543-C do CPC. REsp 1369165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014,
DJe 07/03/2014. 9. Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal 10. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos
e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 11. Apelação
do INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida (item 09). (AC 00355222020134019199, JUIZ FEDERAL
CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:18/09/2015 PAGINA:2391.) 

Com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se audiência, na qual a parte autora prestou
seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ela arroladas, foram inquiridas. Frisa-se que estas foram unânimes ao confirmar
que a autora exerceu atividade rural no período alegado. As testemunhas demonstraram conhecimento da vida da parte autora,
narrando que esta, desde muito nova, trabalhava com a família na propriedade de seu pai.

As três testemunhas foram firmes e convictas ao confirmar o trabalho rural da demandante e de sua família no meio rural, o qual
foi desempenhado na condição de meeira e sem auxílio de terceiros. 

Salvo em época de colheita quando era realizada a “troca de dia” com vizinhos, sendo esta uma ajuda mútua e gratuita
praticada por pequenos agricultores. 

Ademais, o trabalho rural foi a única fonte de renda da família da autora, até esta atingir 17 ou 18 anos, quando se mudou para
a zona urbana.

Entretanto, não vislumbro que a prova foi suficientemente precisa quanto ao início efetivo do trabalho. Como dito alhures, o
período de trabalho rural nessa faixa etária pode ser averbado para fins previdenciários, porém, considerando as exigências
físicas da atividade, a prova processual deve ser ainda mais profunda no mérito, para eliminar dúvidas sobre se a atividade, na
realidade, não constituiu um mero auxílio familiar na lavoura. No meu sentir, as provas indicam para o mero auxílio e não para o
trabalho efetivo. Deste modo, cotejando a prova documental e oral produzida em audiência, concluo que a averbação do
trabalho rural deve ser concedida, porém, com restrições. Seu início deve ser computado quando o autor completou 14 anos
(04/12/1983), com encerramento em 31/08/1987, conforme requerido na inicial.

(...)

II. Fundamentação.

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural no período de 04/12/1983 a 31/08/1987, ou seja, a partir
dos 14 anos de idade, com base em início de prova material robusto e prova testemunhal harmônica e convincente.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram devidamente
analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. Sem custas, na
forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000418953v4 e do código CRC da62f23a.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002962-15.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RITA ELIZA DE FONSECA E OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55,
§ 3º, DA LEI 8.213/91. RECURSO INOMINADO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da
sentença que o condenou a averbar, em favor da parte autora,  o vínculo entre 01/02/1985 e 01/02/1987, como Escrevente
Auxiliar, para todos os fins de direito, inclusive para emissão de CTC.

Alega o recorrente o que segue:

O juízo determinou a averbação com base em uma simples declaração emitida pelo suposto empregador. Consignou na referida
decisão que não há elementos para deixar de dar fé pública ao referido documento.

Ocorre que não se trata de um ato oficial de registro do referido cartório.

A declaração em questão não possui fé pública. Até porque o cartório já agiu errado em não assinar a CTPS da autora, se é que
é real o vínculo descrito por ela.

O juízo deu credibilidade ao suposto empregador que simplesmente declarou a existência do vínculo. Absurdo!

E os efeitos previdenciários relativos ao custeio? será que alguém se preocupou com a saúde do sistema econômico? O juízo
concede a averbação pretendida sem que haja prova material do suposto vínculo.

Todos os documentos por ela relacionados não tem fé pública e não se prestam em fazer prova contra o INSS, já que o ente
público não teve oportunidade de participar do contraditório no momento em que foram produzidas.

Na via administrativa o INSS fez exigências à autora, pedindo que ela trouxesse algum elemento material, entre vários que
descreveu, mas a autora não cumpriu nenhuma das exigências.

Acaso o INSS averbe o referido tempo de serviço sem contribuições e emita CTC para ser averbada no RPPS de âmbito estadual,
o INSS terá que dispor de patrimônio. Não há elementos nos autos que permitam concluir como o juízo de origem singelamente
concluiu.

Caso a autora queira efeitos previdenciários sobre o alegado vínculo, ela deveria ter movido a necessária reclamação
trabalhista, e com a produção de início de provas materiais, através de uma manifestação exauriente da Justiça especializada, se
for a hipótese do reconhecimento de vínculo, com o necessário recolhimento das contribuições previdenciária, aí sim ela pediria
a averbação do suposto tempo de serviço.

A sentença desconsiderou o que exige a legislação.

A sentença está assim fundamentada:

A respeito da comprovação do tempo de serviço/contribuição, a Lei 8.213/91 traz os seguintes dispositivos:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do
correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior
à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para fins do disposto nesta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou
judicial, observado o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material
contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força
maior ou caso fortuito, na forma prevista no Regulamento.

É bem verdade que, em casos de suspeita de fraude, faz-se necessária a apresentação de documento ou outro elemento de prova
que serviram de base à anotação, sob pena de serem desconsiderados os vínculos questionados.
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No caso dos autos, há diversos documentos que indicam o labor da autora como escrevente auxiliar entre 01/02/1985 a
01/02/1987, inclusive com declaração do próprio cartório (Evento 1, OUT6).

A desconsideração de documento público, sem qualquer indicação de fraude ou falsidade não é amparada pelo ordenamento.

Sendo assim, merece a autora a procedência do pedido.

A autora narra na inicial que solicitou ao INSS o reconhecimento do período 01/02/1985 a 01/02/1987, laborado junto ao
Cartório do 3º Ofício PAULO EXPEDICTO AMARAL, situado na Comarca de Iúna/ES, mas teve seu pedido de revisão de
tempo contributivo denegado, visto que o órgão, para aceitar tal reconhecimento, solicitou outros documentos que a
autora não possuiria, tal como decreto/ato/portaria de nomeação com declaração do regime de contribuição
previdenciária ou registros em Carteira de Trabalho.

A sentença reconheceu vínculo trabalhista no período de 01/02/1985 a 01/02/1987, com base em "diversos documentos",
não especificados, inclusive com declaração do próprio cartório (Evento 1, OUT6).

A inicial foi instruída com laudo de exame grafotécnico (Evento 1- Laudo 10), bem como com declaração da Tabeliã
atualmente responsável pelo Cartório do Terceiro Ofício de Iúna "Paulo Expedicto Amaral", datada de 12/06/2018, segundo
a qual a autora trabalhou naquela serventia com a função de Escrevente Auxiliar no período compreendido entre
01/02/1985 e 01/02/1987 (Evento 1 - OUT6 e OUT7), além de certidão da mesma tabeliã, datada de 14/12/2005, com os
mesmos termos (Evento 1 - OUT7).

Além disso, a inicial contém rol de testemunhas a serem ouvidas em audiência.

Ocorre que, conforme se depreende do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, transcrito na sentença, a comprovação do tempo de
serviço só produz efeito quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, corroborada por prova
testemunhal.

O laudo de exame grafotécnico acima referido conclui que os documentos do cartório, datados do período de 1985 a 1987,
foram preenchidos pela autora, sendo esses documentos contemporâneos aos fatos. Ocorre que o exame não foi realizado
com observância do contraditório.

De qualquer forma, não há como considerar esses documentos como início de prova material, tendo em vista que os
documentos objeto do exame grafotécnico, constantes do evento1 - out8, são meros preenchimentos de dados no livro de
indicação e registro de firmas reconhecidas no cartório, o que poderia ser feito por estagiário, por exemplo, não
havendo nenhum documento produzido no cartório que contenha assinatura da autora ou mesmo a indicação de seu nome.

A declaração e a certidão da tabeliã que instruem a inicial sequer possuem força de prova testemunhal, eis que menciona
período anterior à sua nomeação, como se vê à fl. 5 do evento 1, out7 (a tabeliã foi nomeada em 5/10/1988), não
mencionando nenhum documento como fonte dessa informação. 

Para além disso, embora referida declaração se revista de forma geralmente adotada em declarações emitidas por
profissionais aos quais é delegada a função notarial e de registro, o seu conteúdo - serviço que teria sido prestado pela
autora desta ação,há mais de 30 anos antes de sua emissão, na serventia em que atualmente é titular a tabeliã declarante -
não se insere nos atos de competência exclusiva dos tabeliães (artigo 7º da Lei 8.935/1994). Por conseguinte, embora se
tenha adotado a forma de documento público, substancialmente não o é. Em suma, embora tal declaração tenha sido
subscrita por tabeliã, o mesmo não é dotado de fé pública. A tal declaração se deve atribuir o valor das declarações a que
refere o artigo 408 do CPC, verbis:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras
em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência,
mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

A oitiva das testemunhas arroladas na inicial, por outro lado, só seria admitida se houvesse início de prova material, a teor
do § 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91.

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial,
observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea
dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na
forma prevista no regulamento. 

Portanto, não havendo início de prova material e não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, não é
possível reconhecer o tempo de serviço da autora, pelo que não deve prevalecer a sentença.
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Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido. Sem honorários e sem custas (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000420518v18 e do código CRC 11c27304.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5005402-84.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA BELCHIOR (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. SÚMULA 18
DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (TNU).
SÚMULA 96 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de averbação,
para efeitos previdenciários (tempo de contribuição), de período de atividade na condição de aluno-aprendiz, entre 1983 a
30.12.1986, em que frequentou o Curso Técnico em Eletrotécnica, no Instituto Federal do Espírito Santo – IFES.

Alega a recorrente que as turmas recursais decidiram favoravelmente quanto ao tema em voga.

A sentença está em consonância com a jurisprudência do STJ, da TNU e do TCU, que exige a comprovação de
remuneração, ainda que indireta, para o reconhecimento do tempo de serviço para fins previdenciários.

Com efeito, a súmula 18 da TNU tem a seguinte dicção: Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia
remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado
para fins de aposentadoria previdenciária.

Por sua vez, a súmula 96 do TCU dispõe o que segue: Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o
período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a
retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material
escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.

A Turma Nacional de Uniformização, por meio do PEDILEF 2008.50.51.000239-6/ES, representativo da controvérsia
(Tema 12), ratificou o entendimento constante da Súmula n. 18/TNU, no sentido de que É admissível para fins
previdenciários o tempo de aprendiz prestado em escola técnica federal, desde que comprovada a remuneração indireta.

Conforme destacado no Pedido 05062378420164058300 (MINISTRO RAUL ARAÚJO - TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. Decisão: 18/12/2017 – Publicação: 18/12/2017), nos termos do entendimento pacificado, conta-se
como tempo de serviço, para fins previdenciários, o período laborado na condição de aluno-aprendiz em Escola Técnica
Federal, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento da União, seja esta retribuição direta, por
exemplo, com o pagamento em espécie de uma bolsa-estudos; ou indireta, quando a mencionada escola técnica fornece ao
aprendiz: alimentação, fardamento, material escolar, dentre outras formas de custeio do ensino técnico.

Veja-se, ainda, o seguinte acórdão da TNU:

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO PRESTADO NA
CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO OU CONTRIBUIÇÃO
PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS DESDE QUE COMPROVADO O RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO, AINDA QUE
INDIRETA, À CONTA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA TNU. SÚMULA 18 DA TNU.
ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NAS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ATENDER AOS PEDIDOS FEITOS ÀS ESCOLAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO SOBRE A DOMINÂNCIA DESSE ENTENDIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. INCIDENTE PROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RESTABELECIDA FORTE NA APLICAÇÃO DA QO 38 DA TNU.

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0502133-69.2018.4.05.8400, JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI
SPIZZIRRI - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 22/11/2018.)

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista o que nela destacado:

A certidão de tempo escolar emitida pelo Instituto apenas certifica que os alunos que cursaram o Ensino Industrial até 1975,
recebiam alimentação, fardamento e material escolar. Nota-se que a certidão é expressa em afirmar para os alunos que
estudavam até 1975, período anterior ao da autora.

Assim, em vista desses documentos, pode-se inferir que não há provas atestando que as despesas da autora eram custeadas pela
União, ou que havia a sua vinculação à instituição de ensino em que estudava por um contrato específico de emprego.
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Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000422237v2 e do código CRC b649a7be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0033814-82.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GILSON BARBOSA RICATO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor como pelo INSS em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos de 01/01/2003 a 01/07/2013.

Em suas razões recursais (Evento 22), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) o autor não apresenta as
medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se observando as determinações da Instrução Normativa nº
77/2015, que reproduz textos de Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da
FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a
exposição foi superior ou não ao limite legal, (iv) no tocante à metodologia de medição do ruído, não é demasiado repetir
que a alteração quanto ao NEN foi introduzida no Decreto 3.408/1999 desde o ano de 2003 (período a partir do qual há
impugnação do INSS), pelo Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, (v) para os períodos após 18/11/2003, os PPPs não se referem
a NEN e sim a diversos outros parâmetros não previstos na legislação em vigor para o período discutido: dosimetria,
decibelímetro NR-15, quantitativa etc, porém a lei previdenciária exige que seja informado o NEN, que representa o nível
médio convertido para uma jornada padrão de 8 horas para, enfim, comparar se foi ou não ultrapassado o limite máximo
permitido, (vi) a relação com os agentes nocivos e a forma de exposição a esses agentes (o tipo de avaliação - qualitativa
ou quantitativa) e, no caso da avaliação quantitativa, os níveis de tolerância e a metodologia utilizados para encontrá-los
são disciplinados no âmbito infralegal (arts. 57, § 5º, e 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991), (vii) os sucessivos decretos,
portarias e outros atos infralegais também estabeleceram a metodologia de avaliação do ruído, do calor, de agentes
químicos etc., (viii) a eleição do critério técnico para a aferição do ruído também escapa dos limites da competência do
Poder Judiciário, que deve observar a definição do parâmetro usado pela Administração Pública, (ix) o NEN não é o
mesmo que a simples medição do ruído por determinado aparelho, pois até mesmo o nível médio de ruído (LEQ ou LAVG)
pode divergir do NEN, (x) pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária, (xi) há, na verdade, impeditivo legal de atribuir caráter especial a períodos laborados
sem a apresentação dos elementos que demonstre níveis de exposição normalizados acima de 85 dB(A), (xii)  a simples
medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária
porque não for calculado/informado o NEN, e (xiii) desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído – para fins
previdenciários – foram alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição
do NEN.

O autor, em suas razões (Evento 23), alega que (i) no que tange ao não reconhecimento da atividade especial
no período de 01/07/1992 a 24/01/1996, juntou CTPS e PPP informando que a atividade desempenhada pelo recorrente era
lavador de automóveis, (ii) na função  de lavador realizava as atividades de higienização e lavagem externa dos veículos
novos ou seminovos após as manutenções ou venda destes, (iii) tal período deve ser enquadrado como tempo de serviço
especial pela função até a entrada em vigor da Lei 9.032/1995 (independente de comprovação de exposição a agentes
nocivos), tendo em vista o previsto no código 1.1.3 do Decreto 53.831/1964, (iv) no que se refere ao não reconhecimento
da atividade especial no período de 03/04/1996 a 17/01/2001, cabe destacar que, no referido período, na função de frentista
executando as atividades de “abastecimento de veículos, conferencia do nível de água e óleo” esteve exposto a
hidrocarbonetos e outros compostos do carbono e vapores orgânicos, (v) o Anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria
MTb nº 3.214/78, reconhece que os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são agentes nocivos cancerígenos e,
por isso, qualitativos, em que não se exige limite de tolerância para exposição, (vi)  a partir da alteração promovida pelo
Decreto 8.123/2013, restou estabelecida a possibilidade de avaliação qualitativa para os agentes reconhecidamente
cancerígenos para humanos que estejam devidamente listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, (vii)  caso
entendesse necessário, poderia o magistrado ter requerido durante o curso do processo os laudos periciais da empresa que
embasaram o PPP (LTCAT e PPRA), (viii)  o magistrado cerceou a sua defesa proferindo decisão de surpresa, a qual é
vedada pelo Código de Processo Civil, (ix) não possui culpa pelo fato da empresa não ter informado as referidas
informações, uma vez que o PPP é o resumo dos documentos que ficam em posse da empresa, os quais em sua maioria não
são fornecidos pela empresa, apenas quando é feita a exigência pela autarquia ou mesmo pelo magistrado, (x) no tocante ao
não reconhecimento da atividade especial no período de 07/10/2013 a 25/01/2015, observa-se que, no citado período,
esteve exposto a ruído, calor e óleos e graxas, conforme PPP apresentado, (xi) realizava diversas atividades como elaborar
planos de manutenção, realizava manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores, substituindo peças,
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reparando e testando desempenho de componentes e sistemas de veículos, (xii) a exposição a “óleos e graxas”, na função
de mecânico, configura a especialidade da atividade, e (xiii) o simples de fato de constar, no PPP, a informação de que
 tinha exposição a “óleos e graxas” é suficiente para configurar a especialidade da atividade.

Contrarrazões do autor de Evento 29.

Sem contrarrazões do INSS.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com
legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n.
9.032/1995 pode ser considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979, os
quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a
determinados os agentes químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I
do Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser classificadas, por
presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II
do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente
especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do
seu tempo de serviço, trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991,
modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de tempo especial até então existente: (i) não
contempla mais a possibilidade de concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser computado como
especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de
risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 foram mantidos em
vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A
regulamentação só veio ocorrer em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58, § 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi
alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial passou a depender de comprovação de exposição efetiva
mediante formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido
por médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade
sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n.
3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo do
tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do Decreto  n. 53.831/1964 e, depois,
passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997
(Anexo IV). A partir de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do Decreto n. 
3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma exaustiva e, em regra, com aferição de caráter
quantitativo, ou seja, em nível de concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os agentes
nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15), hipótese em que a aferição será apenas
qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo, as atividades ali listadas são
exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou a ser aquela elencada no
anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput do referido anexo:
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O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente no ambiente
de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos limites de tolerância
estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode haver a exposição,
é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério passou a ser, em regra,
quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz,
em seu interior, diversos anexos, sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo,
nesses casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-99, o critério para aferição
da presença dos agentes químicos listados no regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou
a ser adotado o critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação administrativa. VI-
Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos, de forma geral, passaram a ser
aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a
exposição dos agentes mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o julgado do Superior Tribunal de
Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL.
RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC,
firmou entendimento no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum após
1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a exposição aos agentes nocivos,
principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas
sim habitualmente, pelo menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que antes de 29/4/1995 a
exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente.
Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes
nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995.
INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não permanente a esses
agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo
anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual aos
agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como tempo especial de trabalho somente
no período de 01/10/1986 a 28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que
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imprima a sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes
congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou
adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente provido.
Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos termos da premissa jurídica firmada
neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação ao período laborado não
desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art.
58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades
exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas
nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da referida lei,
bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente algum documento a que ele se
refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua
veracidade, até porque, do contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento, há
expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao INSS ou mesmo ao MTE eventual
fiscalização de transgressões na confecção dos documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a
aprimorar-se com a evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando menos
igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal Regional Federal da 3º Região (AC
2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO
HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO.
CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO
INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que, constatada a
presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as
inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do tempo, reputa-se
que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos
existentes para atenuar sua nocividade e a evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas.
IV - É possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº
1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à
comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a exigência de juntada do laudo
técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão previdenciário, objeção específica às informações técnicas
constantes do PPP, ou seja, quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do
documento. Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do Laudo Técnico
das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea
pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação do STJ (Pet 9.059 RS
2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de contribuição de forma especial exige, para atividades
exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964, item 1.1.6);
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(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item
2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR
15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ, 27/6/2012), quanto aos níveis de
ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se
atribui peso ou importância diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera apenas
o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o ruído, tal medida ou forma de
aferição se assemelha à média, que justamente leva em consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que,
normalmente, são de oito horas diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro
com a mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 174, da Turma Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de
declaração em 21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição
durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da
exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o
respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela legislação trabalhista,
principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso
do ruído, superior a 85 dB desde 18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio
(LEQ, LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos termos da NHO-01 acima
citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.  4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua origem, de fato não registrou a
necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que,
em seu Anexo XV, conforme alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos técnicos, quer depois também
por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da
demanda, por ser tratar de ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos na forma estabelecida pela
NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser
medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são filtros que servem para
reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou intermitente do ambiente de trabalho e devem ser
aferidos por meio do decibelímetro, colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos termos da NR-15, ao passo que o
NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos
termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema
representativo da controvérsia n. 174, da Turma Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004,
devem ser aferidos na forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de apuração
do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali apresentada passou pelo necessário NEN -
Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao longo de todo o tempo de
labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por
força do art. 173, III, da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato
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normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC nº 57 e posteriores
não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação
antes do perfil profissiográfico previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a concessão de aposentadoria
especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a 28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de
documentos indicados nos incisos I a III do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida
data (1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a ser elaborado pela
empresa “...de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos anteriores
a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004), a apresentação do PPP
dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161
e no § 1º do mesmo art. 161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil Profissiográfico Previdenciário-
PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil
Profissiográfico Previdenciário), contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão
dispensados os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral – necessidade de apresentar laudo
técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador apresentar formulário
estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais expedido
por profissional habilitado. Nesse sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal
MESSOD AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo Tribunal Federal, nos autos
do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva
que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais pode ser afastada pela utilização
do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular,
registre-se que o voto do Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de proteção
capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde humana, pois a atuação desse agente não se
restringe aos órgãos auditivo, atingindo o organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além
da perda auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a elevação dos níveis
de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso comprovado, deve ser afastada sua
caracterização como especial somente a partir de 3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998,
que, ao alterar a redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo do EPI.
Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso de EPI era facultativo, de sorte que
mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até
2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto especificamente o agente físico
ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e, quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter
o mesmo destino. Por isso que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da exposição
ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos EPIs especificados, por certo e de igual
forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise
individualizada quanto à neutralização por uso de EPI.

Do período impugnado pelo INSS (01/01/2003 a 01/07/2013)
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Para o período de 1/1/2013 a 1/7/2013, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Tecvix
Planejamentos e Serviços Ltda. demonstrando que esteve exposto a ruído com intensidade de 93,9 dB (acima do limite
legal), apurado com base na NHO-01 da FUNDACENTRO e na NR-15 (dosimetria). Assim, considerando que o
documento revela a apuração do agente de acordo com a metodologia prevista em lei, deve ser mantida a especialidade em
questão. 

Do período impugnado pelo autor (01/07/1992 a 24/01/1996)

Para o período de 1/7/1992 a 24/1/1996, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Contauto
Continente Automóveis Ltda. demonstrando que, na função de lavador (preparação de veículos), ele esteve exposto à
umidade (inspeção qualitativa) e ruído em intensidade abaixo do limite legal (78 dB e 77 dB). 

Porém, o Anexo 10 da NR-15 dispõe que "as atividades ou operações executadas em locais alagados ou
encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas
insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho". Assim, de fato, não existe limite de
tolerância previsto na NR-15 (não há medição), sendo a caracterização da nocividade por avaliação qualitativa. 

Por outro lado, a atividade desenvolvida pelo autor (lavador de automóveis) e o local em que desenvolvia o
labor (empresa de serviços automotivos) não sinalizam a existência de operações executadas em locais alagados ou
encharcados. Além disso, consta o uso de EPI eficaz. 

Dessa forma, deve ser mantida a improcedência do pedido com relação a tal período. 

Do período impugnado pelo autor (03/04/1996 a 17/01/2001)

Para o período de 3/4/1996 a 17/1/2001, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Vescovi & Botti
Ltda. demonstrando que ele exerceu a atividade de frentista (abastecimento de veículo) e este exposto a gases e vapores.
No campo 14.2, consta que a atividade consistia em "atender os clientes, abastecer os veículos automotores, verificar nível
de óleo e do sistema de arrefecimento".

A atividade de frentista não está classificada dentre aquelas em que cabe o enquadramento por categoria
profissional. O enquadramento dessa atividade normalmente se dava com base nos Decretos supracitados por exposição a
hidrocarbonetos (dos quais a gasolina, óleo e graxa são espécie), agentes químicos agressivos classificados como nocivos à
saúde. Vale apontar que os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 vigeram até 5/3/1997 e que, a partir de 6/3/1997,
entrou em vigor o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sucedido pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, os quais
deixaram de classificar genericamente os hidrocarbonetos como agentes nocivos à saúde.

Registre-se também que a comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente
passou a ser exigida a partir da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Nesse
sentido, foi editada a Súmula 49/TNU (Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995,
a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente).

Assim, em caso de exposição a hidrocarbonetos (de forma genérica), deve ser reconhecida a especialidade
até 5/3/1997.

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, deve-se destacar que o código 1.0.3 do Anexo IV do Decreto n.
3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a BENZENO e seus compostos tóxicos, independentemente de
quantificação, quando no exercício de uma das seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a
exposição é significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização de benzeno como matéria-
prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos
vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e
solventes, (e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha, e
(g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo mencionado apenas  na NR 15, com
limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto
3.048/1999, mas apenas o diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO: Destilação do
alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado,
parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados,
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derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas,
vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD
(diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e
isômeros. Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos
(homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas
(lacas de desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à
base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em
limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de
hidrocarbonetos. Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, guta-
percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão
(nebulização). Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a aferição de quantidade porque
estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do
trabalhador. Ou seja, a NR-15 e os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros verificados no exercício dessas
atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do agente suficiente para a especialidade. Atividades que não
guardam a menor proximidade com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor,
não se deve reconhecer a especialidade.

A respeito da exposição a benzeno nos postos de combustível, deve-se apontar que, dos três tipos de
combustíveis líquidos vendidos no varejo (gasolina, etanol e diesel), apenas a gasolina contém benzeno. O etanol só
contém etanol e água (Resolução ANP 7, de 09/02/2001). O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto
leve e sai na fase de destilação dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada pela Resolução 50 da
ANP, de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). Quanto à gasolina, tanto para comum como para a premium, o limite de
concentração de benzeno é de 1% (Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 25/10/2013).

O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A NR-15 estabelece que a
insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera
avaliação de sua presença no ambiente de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos,
listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador
(Decreto n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que
possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma vez que estes não são
suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração
do § 4° do art. 68 do Decreto n. 3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS 000071-43-2) e não se sujeita a limite de
tolerância, nem há equipamento de proteção individual ou coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido
pela autarquia e pelo MTE na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos.

Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de especialidade por exposição a
hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF
5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao agente nocivo (no caso, o
benzeno), as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente do trabalho, não deixam dúvidas da nocividade das
condições laborais e, consequentemente, da especialidade.

É certo que os frentistas trabalham habitual e permanentes expostos a gasolina, que contém benzeno em sua
composição, o qual, por inalação ou contato com a pele, é comprovadamente causador de vários tipos de câncer. A
gravidade da exposição dos frentistas a esse agente nocivo é tão explícita que motivou a edição da Portaria MTPS n. 1.109,
de 21/9/2016, que aprovou o Anexo II da NR-09 (que dispõe sobre o programa de prevenção de riscos ambientais) para
tratar especificamente da EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO BENZENO EM POSTOS REVENDEDORES DE
COMBUSTÍVEIS.
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Por fim, cabe acrescentar que o próprio INSS, administrativamente, já reconhece o exercício de tempo
especial a frentistas em razão de exposição a gasolina/benzeno, conforme decisão da 2ª Câmera de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social (Acórdão n. 140/2019), em 15/1/2019:

EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO TRABALHADO EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM. POSSIBILIDADE. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO BENZENO. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 56 DO DECRETO 3048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO.

Da análise dos autos e tendo em vista as datas mencionadas no relatório com relação à decisão de primeira instância, considera-
se que o recurso é tempestivo.

A controvérsia gira em torno de:

Recurso do segurado: não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015.

O benefício em questão está previsto no art. 56, do Decreto nº 3.048/1999, que cabe aqui transcrever:

Art. 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art. 199-A. (Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).

Para os segurados filiados à Previdência Social até 16/12/1998, foi assegurada a obtenção de aposentadoria proporcional com
direito adquirido ou após a EC nº. 20/1998, neste último caso desde que preenchidos os requisitos adicionais de idade mínima de
53 e 48 anos se homem ou mulher, respectivamente, e tempo adicional de contribuição, pedágio, na forma estabelecida pelos
arts. 187 e 188 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº. 3.048/1999, a seguir reproduzidos:

Art.187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação anterior à
Emenda Constitucional nº. 20, de 1998, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998,
tenha cumprido os requisitos para obtê-la. (...).”

Art. 188. O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de 1998, cumprida a carência exigida,
terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando, cumulativamente: I - contar
cinqüenta e três anos ou mais de idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e II - contar tempo de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: 1. trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e b) um período adicional de
contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o
limite de tempo constante da alínea ‘a’. (...).

Em relação à conversão do tempo especial em comum, incide o art. 57, § 5º, da Lei nº. 8.213/1991, que dispõe:

Art. 57. (...). § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à
saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum,
segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (...).

A caracterização e comprovação da atividade especial são regidas pela Legislação Previdenciária vigente ao tempo de sua
prestação, sendo oportuno a transcrição do art. 70 do Decreto nº. 3.048/1999, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº.
4.827/2003:

Art.70. (...) § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na
legislação em vigor na época da prestação do serviço. § 2º As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais
em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

É indispensável salientar que a manifestação da PERÍCIA MÉDICA do INSS não tem efeito vinculante aos órgãos julgadores do
CRPS, até porque funciona no presente como parte interessada no processo administrativo. Para reforçar esse entendimento,
dispõe o art. 3º da Instrução Normativa CRPS nº 1/11:

“Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica ou jurídica, podendo formar a sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que fundamentada a decisão, sob pena de nulidade”.

Destarte, os órgãos julgadores têm o livre convencimento das provas e o reconhecimento de tempo especial não constitui matéria
eminentemente médica, por haver aspectos jurídicos a serem considerados.

Assim, passamos a julgar.

Insurge-se o segurado contra o não enquadramento do período de 01/09/1997 a 10/03/2015, trabalhados como gerente de posto
de gasolina e exposto aos agentes nocivos hidrocarbonetos, ruído, postura inadequada e acidentes, conforme formulário anexado
aos autos.

Foi realizada diligência a fim de esclarecer o composto do agente hidrocarboneto e em resposta a empresa afirma que o
interessado esteve exposto ao agente nocivo BENZENO.
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De se notar que, embora a função seja de gerente, na profissiografia apresentada indica que o segurado trabalhava no
abastecimento de veículos e, ainda que não fosse, não pode se falar em falta de habitualidade na exposição tendo em vista que o
requerente se encontra no ambiente.

Assim, passível de enquadramento O PERIODO TODO no código 1.2.10 do Anexo I ao Decreto 83.080/79.

Ressalta-se que o agente BENZENO é cancerígeno e sua simples presença já enseja o enquadramento do período. Assim,
somando-se os períodos enquadrados de 01/09/1997 a 10/03/2015 à contagem efetuada pelo INSS, o segurado implementa o
tempo suficiente para a obtenção do benefício pleiteado (42).

O interessado requer que seja transformada a espécie 42 em 46 (aposentadoria especial). Assim, requer-se que o INSS proceda
aos cálculos, com os devidos enquadramentos e apresente ao segurado, para que este escolha o benefício mais vantajoso, nos
termos do Enunciado 5/INSS. Sob esse contexto, assiste razão do segurado.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO DO INTERESSADO, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

No caso, considerando que o PPP demonstra que o autor, na função de frentista, esteve exposto habitual e
permanentemente a gasolina, que contém benzeno, inclusive sem uso de EPI, deve ser reconhecida a especialidade
de 3/4/1996 a 17/1/2001.

 Do período impugnado pelo autor (07/10/2013 a 25/01/2015)

Para o período de 7/10/2013 a 25/1/2015, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Peixoto Bezerra e
Cia Ltda. demonstrando que, na função de mecânico, esteve exposto a óleos minerais e graxas. No campo 14.2, consta que
as atividades consistiam, dentre outras, em "elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e
partes de veículos automotores, substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos". Fez
uso de EPI eficaz. 

Nos termos do § 2º do art. 68 do Decreto 8.123/2013, que deu nova redação do Decreto 3.048/1999, a
exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial,
independentemente de sua concentração. 

No caso em apreço, o hidrocarboneto aromático é substância derivada do petróleo e relacionada como
cancerígena no Anexo nº 13-A da Portaria 3.214/78 NR-15 do Ministério do Trabalho: "Agentes Químicos,
hidrocarbonetos e outros compostos de carbono...", com "Manipulação de óleos minerais ou outras substâncias
cancerígenas afins". 

Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade de 7/10/2013 a 25/1/2015.

Da análise do tempo contributivo

O autor, na inicial, requereu o reconhecimento de tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição com proventos integrais desde 22/9/2016 (DER) e, subsidiariamente, a reafirmação da DER, se for o caso. 

Consta, nos autos, que o INSS apurou, na DER, o tempo contributivo de 29 anos, 1 mês e 23 dias,
considerando todos os períodos laborados como tempo comum. 

Com o acréscimo correspondente ao reconhecimento da especialidade nos períodos de 3/4/1996 a
17/1/2001, 01/01/2003 a 01/07/2013 e 7/10/2013 a 25/1/2015  e com base no espelho do CNIS acostado aos autos, tem-se o
seguinte tempo contributivo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
02/05/1983 01/12/1986                   1.310            1,00             1.310      3     7     2
01/04/1987 22/08/1987                     144            1,00                144     -      4   22
09/10/1987 11/08/1989                     673            1,00                673      1   10     4
13/06/1990 06/05/1991                     328            1,00                328     -    10   24
01/07/1992 24/01/1996                   1.303            1,00             1.303      3     6   26
03/04/1996 17/01/2001                   1.751            1,40             2.451      6     8   18
13/08/2001 23/08/2001                       11            1,00                  11     -     -    11
17/09/2001 31/12/2002                     471            1,00                471      1     3   15
01/01/2003 01/07/2013                   3.835            1,40             5.369    14     8   16
07/10/2013 31/01/2015                     482            1,40                675      1   10     6
17/05/2015 27/05/2015                       11            1,00                  11     -     -    11
14/06/2015 20/06/2015                         7            1,00                   7     -     -      7
27/07/2015 18/08/2015                       23            1,00                  23     -     -    23
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21/09/2015 15/07/2016                     299            1,00                299     -      9   25
         
         

 Total:           13.075    35     9   26

 

Dessa forma, faz o autor jus à concessão de aposentadoria por tempo contribuição com proventos integrais
desde a DER. 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao recurso do autor, reconhecendo
o exercício de tempo especial de 3/4/1996 a 17/1/2001 e 7/10/2013 a 25/1/2015, para fins de conversão em tempo comum,
e determinando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS
INTEGRAIS desde a DER em 22/9/2016. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em
toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos pelo INSS em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000307430v42 e do código CRC 57858cac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 20/10/2019, às 10:35:50
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RECURSO CÍVEL Nº 0002313-79.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE ANISIO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE
PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISIONAL. MOTORISTA.
ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR A ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE. RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, JOSÉ ANÍSIO DA SILVA, impugnando sentença
que declarou extinto sem resolução de mérito os pedidos de condenação do INSS a obrigação de averbar, enquanto
especiais, os períodos de 02/05/1981 a 11/10/1984, 14/02/1985 a 20/05/1985, 05/07/1985 a 01/07/1987, 01/03/1988 a
31/10/1989, 01/12/1989 a 07/04/1991 e 01/06/1991 a 03/09/1994, 04/12/1995 a 07/11/2000, 03/09/2001 a 10/08/2006 e
05/11/2007 a 14/08/2017 e julgou improcedente o pedido de reconhecimento da especialidade da atividade exercida no
período de 07/01/1985 a 06/02/1985.

O recorrente discorda da decisão pelos seguintes fundamentos: (i) de acordo com a súmula nº 75 da TNU, a
CTPS possui presunção de veracidade, sendo, portanto, prova suficiente a comprovação da especialidade da atividade de
motorista; (ii) o juízo a quo não requereu a Autarquia Ré a apresentação do processo administrativo; (iii) o autor não
conseguiu os PPPs com as empresas nas quais trabalhou.

 

II – Fundamentação

Eis o teor da sentença:

[...]

II.1. Questões prévias

II.1.1. Questão preliminar relativa aos períodos de 02/05/1981 a 11/10/1984, 14/02/1985 a 20/05/1985, 05/07/1985 a
01/07/1987, 01/03/1988 a 31/10/1989, 01/12/1989 a 07/04/1991 e 01/06/1991 a 03/09/1994

Desde 05/09/1960 (data em que, entrando em vigor, a Lei n. 3.807/60 instituiu a aposentadoria especial) até 28/04/1995 (data em
que sobreveio a Lei n. 9.032/95), vigorava o enquadramento, como especial, por presunção absoluta, das atividades de:

i) "MOTORISTAS E COBRADORES DE ÔNIBUS" e "MOTORISTAS E AJUDANTES DE CAMINHÃO" que atuassem no ramo de
"TRANSPORTE RODOVIÁRIO" (item 2.4.4 do Decreto n. 53.831/64);

ii) "MOTORISTA DE ÔNIBUS E DE CAMINHÃO DE CARGA (OCUPADOS EM CARÁTER PERMANENTE)" que atuassem no
ramo de "TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO" (item 2.4.2 do Decreto n. 83.080/79).

O enquadramento por atividade leva em consideração o momento em que o trabalho foi desempenhado, submetendo-se à
legislação então em vigor (tempus regit actum).

Nesse contexto, até 28/04/1995, para o reconhecimento da especialidade das condições em que exercido o labor, basta a
comprovação de que o segurado efetivamente exerceu uma das atividades previstas expressamente no Quadro II do Anexo III do
Decreto n. 53.831/64 ou no Quadro II do Anexo ao Regulamento veiculado pelo Decreto n. 83.080/79.

Em regra, cabe à parte autora o ônus de provar que exerceu, de modo efetivo e habitual, atividade enquadrada em um dos róis
constantes desses decretos regulamentares (CPC/2015, art. 373, I).

E, salvo situação de caso fortuito ou força maior, devidamente demonstrada, não se admite prova exclusivamente testemunhal
para a comprovação do tempo de serviço (LBPS, art. 55, § 3º).
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Mas, a prova documental exigida não pode basear-se, simplesmente, no nome genericamente atribuído à atividade. É dizer: o
enquadramento faz-se pela atividade de fato exercida, e não pela denominação que se lhe dá na CTPS ou em qualquer outro
documento.

Seja como for, neste caso em que alega o exercício da atividade de motorista de caminhão ou ônibus, no transporte rodoviário
(profissão que exige habilitação especial), o autor deve, em reforço de outros elementos, como a CTPS, demonstrar que era, de
fato, habilitado a exercer tal ocupação.

Evidentemente, a mera existência de habilitação não conduz, necessariamente, à conclusão de que a ocupação de motorista de
caminhão ou ônibus foi exercida efetiva e habitualmente. Não se pode desprezar, porém, que a prova de habilitação especial
vigente à época em que deve ser demonstrado o desempenho do trabalho especial, somada a apontamentos feitos em CTPS ou
outro documento idôneo, pode gerar presunção bastante do efetivo exercício do enquadramento.

Neste específico caso, pretendendo fazer prova do enquadramento, o autor incluiu nos autos cópias de CTPS, as quais, todavia,
referem, genericamente, a ocupação de "MOTORISTA".

Todavia, porque não especificam o tipo de veículo (se caminhão/ônibus ou se outro), os apontamentos constantes da CTPS, assim
como descritos, não autorizam concluir que, quando ainda vigorava o enquadramento por categoria profissional, o requerente
exerceu, efetiva e habitualmente, aquelas atividades enumeradas expressamente nos itens 2.4.4 do Decreto n. 53.831/64 e 2.4.2
do Decreto n. 83.080/79.

De rigor, portanto, à míngua de comprovação suficiente, rejeitar-se a pretensão de que seja reconhecido como especial o labor
exercido de 02/05/1981 a 11/10/1984, 14/02/1985 a 20/05/1985, 05/07/1985 a 01/07/1987, 01/03/1988 a 31/10/1989, 01/12/1989
a 07/04/1991 e 01/06/1991 a 03/09/1994.

Por outro lado, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial, conforme determina o art. 320 do
CPC/2015, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem
o julgamento do mérito (CPC/2015, art. 485, IV). Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Corte Especial, j. em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

Impõe-se, portanto, a extinção do processo, sem exame do mérito, quanto ao pedido de condenação do INSS na obrigação de
averbar, como tempo de trabalho especial, o(s) período(s) de 02/05/1981 a 11/10/1984, 14/02/1985 a 20/05/1985, 05/07/1985 a
01/07/1987, 01/03/1988 a 31/10/1989, 01/12/1989 a 07/04/1991 e 01/06/1991 a 03/09/1994.

II.1.2. Questão preliminar relativa aos períodos de 04/12/1995 a 07/11/2000, 03/09/2001 a 10/08/2006 e 05/11/2007 a
14/08/2017

Ao ingressar em Juízo, por meio desta ação, o requerente postula a condenação do INSS na obrigação de averbar diversos
períodos especiais mesmo SEM A COMPROVAÇÃO por laudo ou formulário específico.

A pretensão, nesse particular (averbação de trabalho especial mesmo à míngua de prova), não tem respaldo legal.

Com efeito, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho ou o formulário específico destinado a fazer prova das
circunstâncias em que exercido o labor (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030, DIRBEN 8030 ou PPP) é documento indispensável à
propositura de ações que, como a que tenho presente, veiculem pretensão de reconhecimento de trabalho em condições especiais.

E, tratando-se de situação em que a prova é, excepcionalmente, tarifada, nem mesmo a negativa do empregador em fornecer a
documentação necessária ao reconhecimento do direito não dá guarida à pretensão do reconhecimento de trabalho especial sem
a devida comprovação da circunstância.

A negativa do empregador pode – e mesmo deve – ser resolvida na seara trabalhista, inclusive com a responsabilização por
eventual dano material ou moral decorrente da não obtenção oportuna da aposentadoria, em razão do descumprimento dos
deveres atribuídos, legalmente, ao patrão.

Entretanto, ausente o laudo ou o formulário específico destinado a comprová-lo, o trabalho especial não pode ser reconhecido.

Se o empregador deixa de emitir o documento, ou emite-o inserindo elementos que, sob o ponto de vista do empregado, estão
incorretos, a questão deve resolver-se na seara trabalhista, não cabendo, em sede de discussão previdenciária, reconhecer tempo
de trabalho especial sem a devida comprovação.

Invoco, quanto à questão, o mesmo entendimento adotado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais desta Seção
Judiciária, redigido nestes termos:

 

[...] 04. O recorrente alegou que o PPP não retrata com fidelidade os níveis de ruído nas entressafras, que seriam muito
superiores ao informado no referido formulário (fl. 103), e que deveria o julgador ter considerado especial todo o período. Só
que a comprovação das condições de trabalho é feita mediante formulário SB-40 ou PPP, emitidos pelo empregador (art. 58, §
1º, da Lei nº 8.213/91), e, se o empregador se recusa a emitir PPP ou se o trabalhador não concorda com as informações
inseridas no documento, cabe ao segurado propor reclamação trabalhista contra ele. Não cabe à Turma Recursal desconsiderar

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 377



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 200/259

0002313-79.2018.4.02.5053 500000429723 .V3 JES51434© JES51434

o formulário técnico apresentado, sob mera suposição alegada de discordância, para atender aos anseios do recorrente.
Portanto, impertinente também os fundamentos do recorrente nesse ponto, mantendo-se inalterado os períodos reconhecidos na
sentença por exposição a ruído. [...]

(2ª Turma Recursal dos JEF do Espírito Santo, Recurso n. 0108767- 88.2015.4.02.5053/01, Rel. Juíza Federal Eloá Alves
Ferreira, julgamento em 30/05/2018)

Para mais, tratando-se de trabalho exercido sob várias ocupações, e por diversas décadas, como no caso, a produção de prova
pericial – ainda que indireta – não me parece apta a suprir a falta da prova documental, pois as condições do ambiente de
trabalho experimentadas em tempo pretérito certamente já não são as mesmas verificadas atualmente.

            A prova testemunhal também não pode suprir a ausência da prova documental, pois a exposição aos fatores de risco deve
ser aferida por critérios técnicos, sendo impossível averiguá-la, ordinariamente, apenas pelos sentidos humanos. Daí porque não
se pode emprestar eficácia probatória a meros relatos, obtidos de testemunhas, acerca das condições de trabalho em determinado
ambiente.

Por outro lado, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial, conforme determina o art. 320 do
CPC/2015, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem
o julgamento do mérito (CPC/2015, art. 485, IV). Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Corte Especial, j. em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

Impõe-se, portanto, a extinção do processo, sem exame do mérito, quanto ao pedido de condenação do INSS na obrigação de
averbar o(s) período(s) de 04/12/1995 a 07/11/2000, 03/09/2001 a 10/08/2006 e 05/11/2007 a 14/08/2017, no(s) qual(is) o
requerente alega ter exercido trabalho em condições especiais, sem, contudo, trazer laudo ou formulário específico (como o PPP)
apto a fazer prova da circunstância.

[...]

II.2.2.3. Períodos controvertidos

a) 07/01/1985 a 06/02/1985

O autor pretende, no período em exame, reconhecer trabalho especial – enquadrado, como sustenta, no item 2.4.4 do quadro
anexo do Decreto n. 53.831/64 – exercido para o empregador DANÚBIO - Ind. e Com. de Móveis Ltda, sob a ocupação de "ajud.
máquinas".

O item 2.4.4 do quadro anexo do Decreto n. 53.831/64 considera especiais, por presunção, as atividades exercidas por
"motorneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão".

O trabalho exercido pelo autor – como operador (ajudante) de máquinas – não se enquadra na previsão do decreto regulamentar
em referência (nem a do item 2.4.4, nem no que prevê os demais itens), visto que não se trata de labor exercido no âmbito das
atividades e funções descritas.

Logo, não há prova de que o autor efetivamente laborou em condições especiais no interregno de 07/01/1985 a 06/02/1985.

Consideradas as razões acima, de concluir-se que, até a data de entrada do requerimento, o requerente cumprira apenas os 31
anos, 11 meses e 16 dias já reconhecidos administrativamente, não havendo, portanto, reparo a ser feito no ato administrativo
que, por ausência do requisito específico, indeferiu o pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
(ESPÉCIE 42) pretendido.

III. Dispositivo

Do exposto:

1. Nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLVER O MÉRITO, quanto ao
pedido de condenação do INSS na obrigação de averbar, enquanto especiais, os períodos de 02/05/1981 a 11/10/1984,
14/02/1985 a 20/05/1985, 05/07/1985 a 01/07/1987, 01/03/1988 a 31/10/1989, 01/12/1989 a 07/04/1991 e 01/06/1991 a
03/09/1994, 04/12/1995 a 07/11/2000, 03/09/2001 a 10/08/2006 e 05/11/2007 a 14/08/2017.

2. Relativamente à pretensão de averbar, como especial, o período de 07/01/1985 a 06/02/1985, REJEITO OS PEDIDOS,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei n. 10.259/2001).

[...]

 

A súmula nº 75 da TNU, suscitada pelo autor em sede recursal, não é adequada ao caso, uma vez que não
existe na questão incongruência entre as informações apresentadas na CTPS e no CNIS.
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Além disso, entendo que a ausência de cópia do processo administrativo não prejudicou a decisão tomada
pelo juízo a quo, isto porque o único documento que o autor possui para comprovar a especialidade das atividades
realizadas na função de motorista é a CTPS e esta foi juntada ao processo.

Por fim, ressalta-se que o ônus de comprovar a especialidade das atividades é do autor (art. 373, I, CPC), de
modo que seria possível oficiar as empresas requerendo os PPPs caso o autor apresentasse uma recusa da empresa em
fornecer os documentos. Ocorre que a simples apresentação dos ARs que retornaram não é suficiente para ensejar a
necessidade do envio de um ofício judicial.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que
as provas foram analisadas de forma plena e prudente e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento desta
Turma Recursal.

 

III – Dispositivo

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária
da gratuidade de justiça.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, a fim de manter a sentença,
extinguindo sem resolução de mérito os pedidos de condenação do INSS a obrigação de averbar, enquanto especiais, os
períodos de 02/05/1981 a 11/10/1984, 14/02/1985 a 20/05/1985, 05/07/1985 a 01/07/1987, 01/03/1988 a 31/10/1989,
01/12/1989 a 07/04/1991 e 01/06/1991 a 03/09/1994, 04/12/1995 a 07/11/2000, 03/09/2001 a 10/08/2006 e 05/11/2007 a
14/08/2017 e julgando improcedente o pedido de reconhecimento da especialidade da atividade exercida no período de
07/01/1985 a 06/02/1985.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000429723v3 e do código CRC f9995cc6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:55
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RECURSO CÍVEL Nº 0036218-21.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FRANCO BERTOCCHI LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que negou provimento ao recurso
inominado por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço
rural na qualidade de pescador artesanal.

Alega o embargante o que segue:

Foi produzido início de prova material contemporâneo Carteira de Pescador, CNIS, Colonia de Pesca. Além disso, a prova
testemunhal foi convincente em confirmar exercício da pesca artesanal em caráter de subsistência de período persistido;

O autor exibiu formulários de requerimento de seguro-defeso em 2006 e 2007. Esses documentos igualmente são contemporâneos
ao período em que o autor pretende averbar tempo de serviço cujos períodos persistem entre 1999 a 2012.

Ocorre que houve omissão quanto a ponto fundamental discutido durante o processo, razão pela qual o Embargante opõe o
presente recurso.

Não se configura a omissão apontada, eis que o acórdão considerou que (i) a controvérsia cinge-se ao
período anterior a 10/7/2001, eis que consta no CNIS registro de período de segurado especial a partir desta data até
5/9/2012; (ii) não há início de prova material apto com relação à pesca artesanal realizada antes de 2001; e (iii) Ainda
que se considerasse a declaração da Colônia de Pescadores como início de prova, inviável a aplicação da Súmula 577 do
STJ para impor eficácia retroativa ao documento, eis que a prova testemunhal não foi capaz de confirmar a atividade de
pescador antes de 2001.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo
julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000428500v3 e do código CRC 957427ca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0013449-19.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE LUIZ REIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face do
acórdão que deu provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo autor, condenando o INSS em
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, tendo em vista que fora negou provimento ao recurso
inominado por ele interposto.

Alega o embargante o que segue:

...

Destarte, ao invés de se utilizar o valor da causa atualizado, deveria ter sido arbitrado o valor do proveito econômico obtido com
a manutenção da r. sentença.
Não obstante, em atenção ao princípio da eventualidade, mesmo que se supere o óbice supra, a condenação da forma como se
deu (10% sobre o valor da causa) representa uma condenação exorbitante num processo simples e que sequer teve como
resultado a procedência do pedido principal, o que não foi observado o v. Acórdão.
...

Em conclusão, o v. acórdão foi omisso ao condenar o INSS a pagar honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa sem observar as peculiaridades supra expostas.
  

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo
julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

A verba honorária foi fixada com observância do que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95. Ressalte-se que,
nos juizados especiais federais, a sucumbência é apenas recursal e não leva em conta o proveito econômico obtido com a
ação, mas sim a postergação do trânsito em julgado com a interposição de recurso cujos fundamentos, ao final, revelam-se
improcedentes.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos
embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000410504v3 e do código CRC ec3c0c89.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5008784-85.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VALDO ANTONIO MILAGRE (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE MATERIAIS DE
CONTRUÇÃO - CONSTRUCARD. AUSÊNCIA DA POSIÇÃO DE GARANTE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração
de inexistência do débito referente ao Contrato Particular de Abertura de Crédito à Pessoa Física para Financiamento de
Materiais de Construção (Contrato n.º 0881.160.0001176-50), e de inexigência dos débitos em conta, e de condenação da ré
a restituir esses valores, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, em dobro, ao autor; e ainda, de declaração de
inexigência das parcelas de n.º 1 a 96 do referido Contrato, bem como os valores das mensalidades, juros e demais encargos
nelas consignadas, com restituição dos valores, em dobro, ao autor.

Alega o recorrente o seguinte:

Em 17 de agosto de 2015 foi contratado pelo Recorrente com a Recorrida o crédito de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil, e
seiscentos reais), para ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas, na modalidade denominada CONSTRUCARD (Contrato n.º
0881.160.0001176-50), para aquisição de materiais de construção nas empresas conveniadas com a Ré, conforme contrato em
anexo. 
Em 15 de setembro de 2015 o Autor então Mutuário utilizou o CARTÃO CONSTRUCARD disponibilizado pela na Empresa
Madeireira Pau D Arco, conforme consta na Consulta do Contrato em anexo. 
Ocorre que até a presente data o Autor não recebeu o Material de Construção supostamente adquirido na referida conveniada da
Recorrida. O Recorrente por diversas vezes tentou resolver amigavelmente a celeuma perante a Madeireira e não conseguiu e a
Recorrida. 
De igual forma buscou a resolução perante a própria Ré registrando uma Reclamação. O Recorrente buscava informações sobre
a reclamação que havia protocolado, e sobre como deveria proceder diante da nova, foi informado para que aguardasse o
resultado da análise da reclamação protocolada anteriormente. 
O Recorrente recebeu a resposta em anexo, porém não resolveu o sério prejuízo suportado pelo consumidor. 
Diante dessa situação, o Recorrente encontra-se honrando as parcelas em dia, e caso não pague pode ser injustamente
negativado em virtude de um débito que não reconhece como devido. 
Contudo, não obstante a robusta prova constituída nos autos, o juiz sentenciante não acolhera o pedido formulado. 
Nesse compasso, acreditando existir error in judicando, apresenta-se este Recurso Inominado, de sorte, no âmago, reformar-se a
sentença.

...

Prima facie, urge asseverar que a situação em espécie ultrapassa, e muito, a isenção de responsabilidade da Recorrida, haja
vista que não procurou de nenhuma forma resolver o problema da parte Recorrente, e além do mais quem escolhe as lojas
conveniadas é a Recorrente, não podendo a parte Recorrente escolher qualquer loja que não convênio com a mesma. 
Noutro giro, apesar disso, a recorrida não disponibilizou qualquer suporte, mormente material. É dizer, não tivera o mínimo de
zelo, de respeito, e no contrato de adesão que contém cláusulas totalmente desfavoráveis ao consumidor, e que pela teoria da
aparência salvaguardada pelo CDC torna a Recorrida totalmente responsável. 
O Recorrente agiu de boa-fé e acreditou que a Recorrida elegeu através de suas regras quem seriai digno de ter convênio com a
mesma, devido mormente o que se traduz a teoria da aparência:

...

Nesse passo, assentada o enlace consumerista, é indiferente se há conduta culposa do fornecedor, existindo defeito na prestação
do serviço, alberga-se a responsabilidade civil desse. (CDC, art. 14) É dizer, configura-se a teoria da responsabilidade civil
objetiva. 

...

Noutro giro, certamente pode-se qualificar o cenário fáticoprobatório como fatos geradores de dano moral “in re ipsa”. 

...

A sentença está assim fundamentada:
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Passo ao mérito. Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte autora firmou com a ré um contrato de
financiamento de materiais de construção (Construcard) em 17/08/2015, no valor de R$ 24.600,00, com prazo total de 96 meses
(Evento 1 – Contrato 2).

A parte autora se utilizou de todo o limite de crédito contratado em 10/09/2015, na “Com R Madeireira Pau D’Arc Ltda.”,
estabelecimento comercial conveniado pela ré, porém alega que até a presenta data não recebeu o material de construção
adquirido.

O contrato firmado pela parte autora prevê que a Caixa não avaliza nem se responsabiliza pelo preço, qualidade, quantidade e
entrega dos bens adquiridos ou serviços prestados, cabendo ao contratante resolver quaisquer pendencias nesse sentido com o
próprio estabelecimento comercial (Clausula quinta, Parágrafo Segundo).

A Caixa realiza o credenciamento das empresas, porém é o cliente que faz a escolha em qual estabelecimento comercial deseja
adquirir os produtos. A Caixa apenas assume a obrigação de emprestar o dinheiro, não assume qualquer responsabilidade em
relação à compra dos materiais de construção. O fato da loja conveniada não ter, supostamente, entregue os materiais à parte
autora, não transfere tal obrigação à ré, tampouco é capaz de comprovar o descumprimento de qualquer das clausulas do
contrato de financiamento firmado pela parte autora com a ré. Assim, eventuais danos sofridos pela parte autora em virtude do
não cumprimento de obrigação pela loja conveniada devem ser discutidos em ação própria, visto que a questão passa a ser entre
dois particulares, devendo ser utilizado o foro da Justiça Estadual.

Assim, em que pese o descontentamento da parte autora, não ficou comprovado nos autos qualquer irregularidade na prestação
do serviço pelo réu, portanto, não há falar em deferimento do pleito autoral.

 A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que proferida em consonância
com o entendimento desta Turma Recursal e da Turma Nacional de Uniformização, como se vê no seguinte acórdão:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL LIMIITADA AO CONTRATO. CELEUMA SOBRE TOTAL CUMPRIMENTO DO
CONTRATO. AUSÊNCIA DA POSIÇÃO DE GARANTE. INDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS. INCIDENTE CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual julgou improcedente o pedido
indenizatório, sob o argumento da ausência de circunstâncias materiais ou morais que firmem a indenização da parte autora.
Argumenta o colegiado que a parte autora fora quem escolhera o construtor e estipulara as nuances da execução da obra; ao
passo que registra a autonomia e independência do contrato de financiamento, de sorte que não vincula a CEF na
responsabilidade de execução da obra. 2. Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto tempestivamente, com
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alega a necessidade de se firmar indenização, em face da ilegalidade da
conduta da ré. 3. Incidente admitido na origem, cujos autos foram distribuídos a este Relator, por ocasião do mutirão. 4. Nos
termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em
contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça.
5. Diante das novas disposições do Novo Código de Processo Civil, fiel ao paradigma apresentado pela parte, vislumbro
relativismo das causas que ensejam a responsabilidade contratual da instituição financeira, mas dada a uniformidade de
contrato e em beneplácito à assertiva da novel legislação aplicada subsidiariamente aos JEF para o conhecimento dos recursos,
admito o cotejo analítico apresentado para o conhecimento do pedido de uniformização. 6. Quanto a interpretação do direito
civil para uniformização de interpretação do direito, ressalvada opções de efetiva fraude entre as partes do Contrato de
Abertura de Crédito para Financiamento de materiais de construção, vislumbra-se efetiva independência e autonomia das
partes na execução do contrato, tal como decidiu o juízo a quo. 7. Ademais, fora a própria parte autora quem escolhera o
lojista para comprar o material de construção e o construtor para erigir a obra, de sorte que não há falar em culpa “in
elegendo” da CEF, já que a escolha do profissional fora efetivada pela própria parte, sem se vislumbrar conluio ou
displicência da CEF para as exigências empresariais. 8. Por sua vez, o juízo a quo explicita a ausência de ilicitude no
comportamento da CEF ao ponderar o seguinte: “(...) Não há demonstração nos autos de irregularidade por parte da Caixa na
contratação do mútuo a dar ensejo à pretensão da parte autora. Ressalte-se que o contrato firmado com a Caixa (ev. 1, CONTR5)
diz respeito tão somente a abertura de crédito para financiamento e aquisição de materiais de construção através do chamado
cartão Construcard, disponibilizado exclusivamente para este fim. O numerário foi alcançado à parte autora pela forma prevista
contratualmente, que lhe deu a destinação que melhor lhe aprouve, contratando empresas de sua escolha. O fato de a empresa
escolhida pelo autor para aquisição do material de construção estar cadastrada no programa Construcard não gera
responsabilidade presumida da Caixa pela sua idoneidade. Não há dependência do contrato de financiamento com os demais
contratos firmados pela parte autora para a entrega dos materiais e execução da obra. Há apenas uma vinculação do destino a
ser dado ao valor mutuado, dada a origem dos recursos e a finalidade do programa Construcard. A possibilidade de fiscalização
da destinação do empréstimo pela Caixa, prevista na cláusula terceira do contrato, é uma faculdade e tem a finalidade apenas de
evitar a aplicação do valor, pelo tomador do empréstimo, em propósitos indevidos, e não fiscalizar a conduta das empresas
contratadas pelo tomador. (...)” 7. Ora, consoante frisado pelo juízo a quo, a instituição financeira não é garante da perfeita
execução do contrato firmado entre a parte autora e os lojistas de construção, mas limitada às disposições contratuais para
averiguar se o valor recebido volta-se ao propósito da construção civil, em sintonia à política monetária de facilitação ao
crédito para construção civil. Tal assertiva não implica em alçar a Caixa Econômica Federal na posição de garante da cabal e
perfeita execução do contrato, além das disposições contratuais tradicionais. 8. Nota-se que a modalidade de crédito nominada
cartão Construcard confere uma autonomia ao mutuário na escolha e realização do modus operandi justamente para
fomentar o crédito à construção civil para pessoas com determinada renda e desburocratizar essa atividade. Tal pactuação
delineia autonomia e independência própria aos contratos acessórios ao financiamento, de sorte que a prerrogativa de
fiscalização da instituição financeira da operação é averiguar se o crédito disponibilizado volta-se aos propósitos da
construção civil; mas não converge a instituição financeira em garante ou seguradora da cabal execução da obra. 9. Dada a
autonomia própria dos contratos acessórios e da própria função social dos contratos, resta limitada a responsabilidade da
instituição financeira aos propósitos e fins do financiamento. 10. Assim, a instituição financeira não é garante da plena
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execução da obra, a ponto de ter responsabilidade por sua execução. A jurisprudência já se posicionou nesse sentido quanto
às atribuições do Banco Central na liquidação de empresas de consórcios - AC 00370297419954036100. 11. Assim, o Incidente
de Uniformização de Jurisprudência resta improvido.

( 50107804820134047100, JUIZ FEDERAL DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, DOU 18/05/2017 PÁG. 99/220.)

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno o recorrente vencido
nas custas processuais e em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da causa,
devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade
de justiça, ora deferida ao autor.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000410632v5 e do código CRC 2426a486.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5013099-59.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: SEBASTIAO FIGUEIREDO LOPES (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
MISERABILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da
sentença que julgou procedente o pedido dos autores para que a autarquia previdenciária (i) se abstenha de cobrar a
restituição dos proventos de benefício de prestação continuada - NB 87/134.828.220-4, recebidos pela autora; (ii) de
encaminhar o débito para inscrição em dívida ativa ou de inscrever o nome dos requerentes no CADIN; (iii) de efetuar
qualquer desconto a título de consignação no benefício de aposentadoria por idade da requerente NILZA DOS SANTOS.
Alega o INSS que (i) se trata de recebimento indevido de benefício assistencial a partir de 21/06/2010 - quando a
compnheira do beneficiário passou a receber aposentadoria por idade; (ii) o INSS comunicou apuração de indicio de
irregularidade em 30/01/2018 e, após prazo para defesa, restou comprovado que o pagamento do benefício assistencial foi
indevido; (iii) por essa razão, foi suspenso o benefício assistencial e determinada a cobrança de valores pagos
indevidamente e não prescritos; (iv) é dever da administração pública de rever seus atos quando eivados de vícios; (v) a
autora deixou de informar a alteração das condições de elegibilidade para a manutenção do benefício assistencial, o que
demonstra sua má-fé; (vi) o INSS tem o dever de, constatado o pagamento indevido, cobrar os valores pagos
indevidamente.

2 - Segue o teor da sentença:

Os autores pediram que o INSS se abstenha:

a) de cobrar a restituição dos proventos de benefício de prestação continuada NB 87/134.828.220-4, recebidos pelo primeiro
autor;

b) de encaminhar o débito para inscrição em dívida ativa ou de inscrever o nomes dos requerentes no CADIN;

c) de efetuar qualquer desconto a título de consignação no benefício de aposentadoria por idade da requerente. NILZA DOS
SANTOS.

SEBASTIÃO FIGUEIREDO LOPES recebia o benefício de prestação continuada NB 87/134.828.220-4 desde 14/2/2005 (evento
5).

Quando ele requereu o benefício de prestação continuada, declarou que o grupo familiar era integrado por ele e pela
companheira NILZA DOS SANTOS. Na época do requerimento, em 2005, declarou-se que Nilza tinha renda nula (evento 5).

A companheira NILZA DOS SANTOS começou a receber a aposentadoria por idade NB 41/152.724.816-7 somente a partir de
21/6/2010 (evento 1, INFBEN5).

Em 2018, o INSS decidiu que o fato de a companheira ter passado a receber aposentadoria por idade em 2010 fez com que a
renda familiar per capita extrapolasse o limite de 1/4 do salário mínimo, tornando indevida a manutenção do benefício de
prestação continuada de Sebastião. O INSS também decidiu que houve omissão dos interessados em "comunicar as alterações
das condições de elegibilidade para a manutenção do benefício". Assim, o INSS decidiu cobrar a restituição de todos os
proventos de benefício de prestação continuada recebidos pelo autor no período de 1º/12/2013 a 1º/12/2017
(evento 1_OFICIO_C6).

Não detecto má-fé do requerente, porque não há nenhum documento comprovando que ele tinha ciência da obrigação de
comunicar ao INSS a renda superveniente da companheira.

Ademais, a alteração da renda do grupo familiar era fato conhecido do INSS desde o início, haja vista que a concessão da
aposentadoria por idade à companheira foi deferida pelo próprio INSS. O INSS também errou ao não detectar que a concessão
da aposentadoria por idade tinha interferência na manutenção do benefício de prestação continuada.

A Administração Pública, subsumida ao princípio da legalidade, detém o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais.
Contudo, é incabível exigir a reposição das verbas alimentares já recebidas de boa-fé e incorporadas ao patrimônio do
beneficiário por conta de erro da Administração Pública.
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A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização está pacificada no sentido de que “não se deve exigir a restituição dos
valores que foram recebidos de boa-fé pelo beneficiário da Seguridade Social em decorrência de erro administrativo” (Processo
2004.81.10.026206-6, Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris, DOU 25.11.2011). No mesmo sentido: Processo
2009.72.50.003911-0, Rel. Juiz Alcides Saldanha, DOU 06/09/2012; Processo 2006.34.00.703418-9, Rel. Juiz Antonio Schenkel,
DOU 11/05/2012; Processo 0079309872-00.54.03.6301, Rel. Janilson Siqueira, DOU 25/05/2012.

No mesmo sentido acena a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ é no sentido de ser
incabível a devolução de valores percebidos por pensionista de boa-fé por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou
erro da Administração” (AgRg no REsp 1274874/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/2/2012). Precedentes:
AgRg no AREsp 23.325/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9/2/2012.

Por isso, afasto a aplicação do inciso II do art. 115 da Lei nº 8.213/91 no caso concreto. A Turma Nacional de Uniformização
admite esse entendimento: “A proteção da boa-fé configura princípio constitucional implícito, deduzido do sistema de valores
adotado pela Constituição Federal, mais particularmente do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Por isso,
nos casos em que o beneficiário age de boa-fé, a aplicação do art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 deve ser afastada” (Processo
0055731-54.2007.4.01.3400, Rel. Rogerio Moreira Alves, DOU 25/05/2012).

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para:

a) de cobrar a restituição dos proventos de benefício de prestação continuada NB 87/134.828.220-4, no valor de R$
44.879,33, recebidos pelo autor SEBASTIÃO FIGUEIREDO LOPES;

b) de encaminhar o débito para inscrição em dívida ativa ou de inscrever o nomes dos requerentes no CADIN;

c) de efetuar qualquer desconto a título de consignação no benefício de aposentadoria por idade NB 41/152.724.816-7, da
requerente NILZA DOS SANTOS.

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95, a
APSADJ deverá cumprir os comandos judiciais independentemente do trânsito em julgado.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3 - O autor SEBASTIÃO FIGUEIREDO LOPES recebia benefício de prestação continuada (deficiente) desde 14/02/2005 -
Evento 5.

A partir de 21/06/2010 sua companheira e também autora da ação NILZA DOS SANTOS, passou a receber a aposentadoria
por idade. 

O benefício assistencial foi suspenso em 2018, após procedimento administrativo em que o INSS apurou a irregularidade
do benefício, tendo em vista a renda per capita familiar ser superior a 1/4 de salário mínimo, haja vista a aposentadoria por
idade recebida.

4 - A concessão da aposentadoria se deu 5 anos depois da concessão do BPC-LOAS, de modo que, no ato da concessão. 

O recurso não questiona a seguinte razão de decidir:  "Não detecto má-fé do requerente, porque não há nenhum documento
comprovando que ele tinha ciência da obrigação de comunicar ao INSS a renda superveniente da companheira."

As pessoas que recebem BPC-LOAS geralmente tem pouca instrução; não posso presumir que o autor sabia da  ilegalidade
da acumulação dos benefícios de LOAS e de aposentadoria no mesmo núcleo familiar.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram devidamente analisadas. As
razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Sem condenação em custas pelo INSS, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Condenação em honorários
devida em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7. Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000433521v14 e do código CRC 05cffc86.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000306-51.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DAVI ORIDES DA SILVA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE. 
INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada, previsto no
art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o autor vive com sua filha, genro e neto; (ii) o grupo familiar do autor possui
uma renda no valor de R$ 1492,00 (mil quatrocentos e noventa e dois reais) e as despesas declaradas totalizam cercad e
R$835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais); (iii) o autor possui parentes (filha) com capacidade de auxíliá-lo,
considerando-se a característica da subsidiariedade do benefício assistencial; (iv) analisando os autos, verifica-se que o
autor já exerceu atividade laborativa com CTPS assinada após o diagnóstico da doeça; (v) o perito judicial não indicou
qualquer sintomatologia importante ou algum fator específico que impeça o autor de trabalhar, mas apenas o fato de ser
portador da doença, que não justifica a concessão do benefício.

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

O autor é deficiente, conforme se infere do Evento 38, LAUDO1.

O requisito social também foi preenchido.

Com efeito, apesar de a renda familiar ser pouco superior ao limite, a certidão de verificação domiciliar é suficiente para o
reconhecimento da miserabilidade, em especial pelas fotos juntadas que denotam a precariedade da moradia do grupo familiar.

Aliás, é de se ressaltar que o autor está morando provisoriamente com a sua filha (em residência alugada e extremamente
precária), uma vez que a sua casa fora invadida recentemente (Evento 16, LAUDO1).

Diante das circunstâncias narradas na certidão social, bem como as fotos anexas a ele, entendo que restou demonstrado que a
família da requerente encontra-se em uma situação de desamparo social e material que enseja sim a intervenção do Poder
Público, mediante a concessão do benefício assistencial de prestação continuada, como única forma a garantir o seu sustento.

Do exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o benefício assistencial previsto no artigo 20 da Lei
8.742/93, no valor de um salário mínimo com DIB em 27/07/2017 e DIP na presente data; e a pagar o valor entre a DIB e a DIP,
excluídas as parcelas vencidas há mais de 5 anos da data do ajuizamento, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos termos
do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta hipossuficiência do demandante, cujo
direito à subsistência é consequência inafastável do direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição
Federal de 1988, impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento no art. 4º da
Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de
multa diária no importe de 500 reais revertida à parte autora.

Condeno a parte ré no pagamento dos honorários periciais.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), em razão do
resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com
redação da Lei 11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após, subam os autos às Turmas Recursais,
com as homenagens de estilo. Não havendo interposição de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Publique-se. Intimem-se.
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3.  O benefício de prestação continuada é garantido no valor de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de
deficiência ou ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria
subsistência e tampouco de tê-la provida por familiares.

4. Para efeitos de aplicação do citado dispositivo, a partir da vigência da Lei nº 13.146/2015, que deu nova redação ao art.
20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, “considera-se portadora de deficiência a pessoa que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”; e, de seu turno, considera-
se incapaz de prover a manutenção o portador de deficiência ou idoso a família cuja renda mensal per capita seja inferior a
¼ do salário mínimo.

5. Regra geral, para ter direito ao benefício de amparo assistencial à pessoa com deficiência, não basta ao requerente
comprovar estar doente: é preciso ficar comprovada a existência de impedimentos que impliquem obstrução à participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme a tese fixada pela TNU no
enunciado de Súmula nº 78 da TNU, a qual dispõe o seguinte: “Comprovado que o requerente de benefício é portador do
vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a
incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença.”.

6. Da análise do laudo pericial (evento 38) verifica-se que o autor está capaz para as atividades cotidianas, sem auxílio de
terceiros. Entretanto, o perito afirma que levando-se em consideração o estigma da doença, o fato de a patologia afetar o
sistema imunológico, a perda leve e moderada da força dos membros superiores e inferiores, a profissão do autor
(trabalhador rural), ele encontra-se incapaz de exercer atividades laborativas por mais de dois anos.

7. No que se refere a miserabilidade, tal qual anotou o Juízo a quo, conquanto a renda do grupo familiar seja pouco superior
ao limite, há evidência de miserabilidade do grupo em face da precariedade da residência em que vivem (telhas de eternit,
fiação elétrica exposta, móveis em estado de conservação ruim etc), como se infere das fotografias que há entre evento15 a
evento25. Logo, a sentença deve ser mantida.

8. Sem condenação em custas pelo INSS, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Condenação em honorários
devida em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

  Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000435097v5 e do código CRC 1def018e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5004231-92.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANATILDES VAZ ADELINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL. IDOSO. AUSÊNCIA DE
MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ANATILDES VAZ ADELINO em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega
que (i) o juiz sentenciante considerou como salário do esposo da demandante aquele apontado no CNIS (renda bruta),
entretanto, deve ser considerada a renda líquida para análise da miserabilidade; (ii) deve ser analisada a realidade fática, ou
seja, as condições pessoais e sociais da requerente de modo que a vulnerabilidade social experimentada seja observada
individualmente; (iii) não foi realizada analise social através de visita de oficial de justiça, cerceando assim o direito de
defesa; (iv) a requerente é deficiente e vive em situação de extrema vulnerabilidade soial.

 

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de ação objetivando a condenação do INSS a conceder benefício assistencial de amparo ao idoso.

O requerimento administrativo NB 88/703.428.785-7, formulado em 3/11/2016 (Evento 1, INDEFERIMENTO5), foi indeferido
porque a renda per capita familiar apurada era superior ou igual a 1/4 do salário mínimo, na data do requerimento
administrativo.

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa idosa que não possui meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93). A autora nasceu em
30/7/1951 (evento 1, CNIS6). Já havia completado 65 anos de idade na data do requerimento administrativo. A controvérsia
limitou-se ao requisito financeiro. 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do
salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

Em contestação, o INSS alegou que "a situação de hipossuficiência econômica da Parte Autora não restou demonstrada, NÃO se
apurou a composição e renda familiar da Parte Autora, sendo imprescindível a feitura do RELATÓRIO SOCIAL para o deslinde
da presente demanda" (Evento 53, CONT1).

No processo administrativo, a autora declarou que que o grupo familiar é composto por 3 pessoas: ela, o marido e filho.
Declarou que a renda familiar era equivalente a R$ 880,00, proveniente de rendimentos do marido (Evento 54, PROCADM1, fl.
4). A autora comprovou que é casada (Evento 54, PROCADM1, fl. 10).

Dados do CNIS apontam que, na data do requerimento administrativo, a autora auferiu renda equivalente a R$ 1.100,00 (Evento
53, OUT2, fl. 7):

Verifica-se, desta maneira, que a renda per capita familiar era superior a 1/4 do salário-mínimo, na data do requerimento
administrativo. Assim, não restou comprovada a situação de miserabilidade. Por isso, a autora não tem direito ao benefício
assistencial de prestação continuada.  
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Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01).

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3.   A ação foi proposta em 2018, mas pediu a concessão do BPC-LOAS para o idoso desde o requerimento formulado em
3/11/2016.

A autora, Sra. Anatildes, completou 65 anos em 30/7/2016.

Contudo, alguns dias depois de ter completado 65 anos, começou a laborar como empregada doméstica. 

Com efeito, o CNIS registra vínculo como empregada doméstica de 8/8/2016 a 16/5/2018, sendo que a média salarial era
superior ao mínimo, como se afere do quadro lançado na sentença, acima transcrita (ev.53-out2).

Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de acordo com o caput, segundo o qual o
benefício assistencial em tela há de ser pago ao deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção do inciso
V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do Estado em socorrer a pessoa
necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Na DER pretendida (30/11/16), a autora, embora já tivesse 65 anos de idade, dispunha de meios para prover à sua
subsistência ela mesma; ou seja: prescindia do auxílio de sua família para tanto.

A prova disso é que a autora estava, na DER, regularmente empregada e recebendo remuneração superior ao salário
mínimo.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

4. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa. Contudo,
deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000426200v10 e do código CRC 64289734.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000796-73.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO DANIEL GONCALVES DUARTE (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
MENOR. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. REFORMA SENTENÇA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. 

Alega que (i) o médico perito do juízo concluiu que não é possível caracterizar a parte autora como "pessoa com deficiência" e com
"impedimentos de longo prazo"; (ii) o médico ainda afirmou que a autora não possui dificuldades de execução de tarefas relacionadas
à higiene pessoal, alimentação e vestuário, não necessita da ajuda de terceiros e não tem dificuldades de interação social capaz de
impedir ou restringir a sua participação na sociedade; (iii) a situação da parte autora não satisfaz o conceito de deficiência.

2 - Segue o teor da sentença:

(...)

Do caso concreto

O requerimento de prova do MPF (Evento 56, PET1), no sentido de reabertura da instrução para fins de aferição do "[..] o
impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade", não merece
acolhimento, porquanto existem nos autos elementos suficientes para a aferição desse impacto.

Apesar de o laudo médico não indicar expressamente Evento 40, PERÍCIA1, reconhecendo somente que o periciado é portador
de epilepsia e retardo mental leve, é possível considerá-lo deficiente levando em conta outros elementos constantes dos autos.

Com efeito, a própria perícia reconheceu que o periciado apresenta no momento déficit cognitivo e crises convulsivas (quesito
15), o que denota efetivamente a existência de impedimentos.

Ademais, a declaração da escola frequentada pelo autor (Evento 20, DECL1) demonstra que houve repetição de um ano para que
fosse possível melhorar a sua aprendizagem, além de registrar grande agressividade e necessidade de assistência
individualizada.

Tal situação por si só denota a existência de impedimentos, não sendo necessárias maiores diligências.

O requisito social também foi preenchido.

Com efeito, a renda do grupo familiar é inferior a 1 salário mínimo, sendo que o grupo é composto por 5 integrantes.

A certidão de verificação domiciliar é suficiente para o reconhecimento da miserabilidade, em especial pelas fotos juntadas que
denotam a precariedade da moradia do grupo familiar.

Diante das circunstâncias narradas na certidão social, bem como as fotos anexas a ele, entendo que restou demonstrado que a
família da requerente encontra-se em uma situação de desamparo social e material que enseja sim a intervenção do Poder
Público, mediante a concessão do benefício assistencial de prestação continuada, como única forma a garantir o seu sustento.

Do exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a implantar o benefício assistencial previsto no artigo 20 da Lei
8.742/93, no valor de um salário mínimo com DIB em 06/07/2017 e DIP na presente data; e a pagar o valor entre a DIB e a DIP,
excluídas as parcelas vencidas há mais de 5 anos da data do ajuizamento, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos termos
do art. 487, I do Código de Processo Civil.

....

Publique-se. Intimem-se.

 

3 – O INSS insurge-se contra a sentença alegando que o autor possui 10 anos de idade e que não há deficiência e nem
impedimentos de longo prazo, requisitos para a concessão do LOAS.
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4 - Nos moldes do artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), o benefício de prestação
continuada é garantido no valor de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria subsistência e tampouco de tê-la
provida por familiares.                

5 - Para efeitos de aplicação do citado dispositivo, a partir da vigência da Lei nº 13.146/2015, que deu nova redação ao art.
20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, “considera-se portadora de deficiência a pessoa que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”; e, de seu turno, considera-
se incapaz de prover a manutenção o portador de deficiência ou idoso a família cuja renda mensal per capita seja inferior a
¼ do salário mínimo.

6-  Dispõe o art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.214/2007 que “para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação
Continuada às crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e
o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade.”.

7-   O perito assim caracterizou o quadro do autor (evento 40):

04- PERICIADO PORTADOR DE SEQUELA DE HIPOXIA CEREBRAL DURANTE O PARTO LEVANDO A RETARDO
MENTAL LEVE, DEFICIT COGNITIVO, CRISES CONVULSIVAS, MAS FAZ HIGIENE PESSOAL SOZINHO, TOMA
BANHO SOZINHO, TROCA DE ROUPA SOZINHO E COME SOZINHO.

05- RETARDO MENTAL LEVE (CID: F70.0) E EPILEPSIA (CID:G40.0).

Embora o perito judicial tenha afirmado não ser possível caracterizar a parte autora como "pessoa com deficiência" e "com
impedimento de longo prazo", verifico que o autor faz acompanhamento na APAE, fazendo uso de medicamento sem
previsão de data para suspensão (Evento 1, laudo 16). Pelas declarações da escola frequentada pelo autor (Evento 20, laudo
1), e, conforme descrito na sentença, o autor possui dificuldade de aprendizagem e de relacionamento, necessitando de um
acompanhamento individualizado, o que, a meu ver, prejudica sua participação plena e efetiva na sociedade em condiçoes
de igualdade com crianças da mesma faixa etária.

8- Assim, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram devidamente analisadas, razão pela qual
a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9 - Sem condenação em custas pelo INSS, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Condenação em honorários
devida em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

10. Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000428294v15 e do código CRC 03c687f2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0021592-16.2016.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. RETROAÇÃO DA DIB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
MISERABILIDADE NA DATA DO REQUERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ALEXANDRE PEREIRA VIEIRA em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993.
Alega que a sentença fixou a data do início do benefício (DIB) em 02/08/2016 - data em que a ação foi ajuizada - quando,
na verdade, os requisitos para a concessão do benefício estavam presentes desde a data do requerimento administrativo,
qual seja: 28/07/2010. Afirma , ainda, que o perito judicial fixou o início da incapacidade em julho de 2010 (data do
diagnóstico).

2. A controvérsia restringe-se à data do início do benefício (DIB). A sentença fixou a DIB em 02/08/2016 -
data diversa do requerimento administrativo (DER), este ocorrido em 28/07/2010, com a seguinte fundamentação:

(...)

Ato contínuo, realizado relatório das condições socioeconômicas da requerente (fls. 82/85), verificou-se que o grupo familiar é
composto por 03 (três) membros: o Autor, com 23 (vinte e três) anos de idade; seu genitor, Sr. Adair José Vieira, com 59
(cinquenta e nove) anos de idade e sua esposa, Sra. Maria Pereira de Souza Vieira, com 57 (cinquenta e sete) anos de idade. 

Na ocasião, foi informado que a única fonte de renda familiar é de 01 (um) salário-mínimo, referente ao Benefício Assistencial
recebido pelo autor, o qual foi concedido administrativamente pela Autarquia ré em 07/2017, conforme relatado. 

Com efeito, extrai-se do CNIS de fls. 102, que referido benefício previdenciário foi concedido (NB 702.815.274-0), porém a partir
de 25/01/2017. 

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que antes da concessão administrativa do benefício a renda per capita da família era
inferior a ¼ do salário mínimo vigente, restando demonstrado, pelo conjunto probatório veiculado aos autos, que a situação em
que viviam evidenciava um desamparo social e material, que é condizente com àquele que o legislador vislumbrou ao estipular o
benefício de prestação continuada como forma de iniciativa do poder público a garantir o atendimento às necessidades básicas
dos deficientes e idosos. 

Assim, à luz do até aqui narrado, entendo devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos instituídos pela Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS) e, por conseguinte, faz jus a autora ao recebimento do benefício assistencial de prestação
continuada, a partir do requerimento administrativo. 

Contudo, entendo que, no presente caso, a DIB do benefício assistencial deve ser fixada em 02/08/2016, data em que a ação foi
ajuizada. Isso porque, o direito reconhecido nasce da reunião dos fatores narrados alhures, sobre os quais não há elementos nos
autos capazes de asseverar que se encontravam presentes na época do requerimento administrativo. Valendo destacar que o
grande lapso temporal transcorrido entre a data de entrada do requerimento administrativo e o ajuizamento da presente ação é
prejudicial para o reconhecimento do direito ao benefício assistencial ora concedido desde àquela data. 

Além disso, observa-se no CNIS de fls. 140/141, que o genitor da parte autora trabalhou como empregado até dezembro de 2015,
o que afastaria, ao menos em tese, a situação de miserabilidade da família, dado o valor salarial percebido.

 

3. Acertada a sentença do juízo a quo, pois na data do requerimento administrativo, não obstante restar caracterizada a
deficiência do autor, está comprovado nos autos que até dezembro de 2015 o pai do autor encontrava-se empregado, não
sendo possível a averiguação do requisito objetivo da miserabilidade naquele momento (Evento 69, out 52).

4.Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
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6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000430523v3 e do código CRC ab16d94d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5018414-68.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAYSSA SALMI SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: ADRIANA VIEIRA SALMI (PAIS) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMA
187. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS , em face da
sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o
recorrente que (i) na contestação o INSS havia requerido a avaliação socioeconômica do autor,  (ii) a avaliação não foi
realizada tendo sido ofendida a ampla defesa do INSS; (iii) a situação de hipossuficiência econômica não restou
demonstrada, sendo imprescindível a elaboração do relatório social para o deslinde da presente demanda.

2. Eis a sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder benefício de prestação continuada ao deficiente físico.

O requerimento administrativo de benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência NB 87/703.561.197-6, formulado
em 7/2/2018, foi indeferido por não atender às exigências legais para acesso ao BPC-LOAS (evento 1,  OUT2).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa com deficiência que não possui meios
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Impedimento de longo prazo

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em clínica geral e neurologia, diagnosticou hemiparesia à direita, síndrome epiléptica e
transtorno de aprendizagem, decorrentes de acidente vascular cerebral antigo não especificado (quesito 3, evento 13). Avaliou
que a criança tem limitação que prejudique sua convivência na sociedade em igualdade de condições com outros da mesma faixa
etária (quesito 5). Afirmou que a criança pode frequentar escola (quesito 6). Relatou que a criança não tem aptidão física e
mental para executar brincadeiras próprias da sua faixa etária, e exige cuidados especiais (quesitos 7-8). Avaliou que exige a
supervisão constante de um adulto lhes preste atenção em tempo integral e também gastos diferenciados (quesito 10). Concluiu
que há impedimento da participação em sociedade de longo prazo porque a doença é incurável (quesito 13). Registrou que na
fase adulta pode apresentar pleno desempenho laborativo em vaga destinada a deficiente físico.

O laudo pericial confirma a existência de impedimento de longo prazo que obstrui a participação plena e efetiva do autor na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, considero comprovada a condição de pessoa com
deficiência para os fins da Lei nº 8.742/93.

Assim, considero comprovada a condição de pessoa com deficiência para os fins da Lei nº 8.742/93.

Renda familiar per capita 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

O Ministério Público Federal opinou pela realização de perícia social (evento 25).

O INSS não apontou no processo administrativo nenhum indício de que a renda mensal per capita fosse superior a 1/4 do
salário-mínimo vigente em 2018.

O requerimento administrativo foi indeferido exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência.

No processo administrativo, o INSS rotineiramente se limita a apurar a renda familiar per capita com base nas informações
cadastradas no CadÚnico e em outros cadastros ou bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis, conforme
disposto no art. 13, § 3º, do Decreto nº 6.214/2007 e no art. 8º da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de 2018
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(DOU 24/09/2018). Em regra, nenhuma pesquisa externa é realizada no processo administrativo. Quando o INSS detecta na sua
avaliação que a renda familiar per capita extrapola o limite de 1/4 do salário mínimo, a motivação da decisão administrativa
invariavelmente explicita esse fundamento, independentemente de reconhecer, ou não, o impedimento de longo prazo.

É impertinente apurar em juízo matéria fática que não foi controvertida no processo administrativo.

“O próprio INSS, por sua procuradoria, passou a defender ferrenhamente em juízo a necessidade de produção dessa prova
[perícia social com assistente social], que até pouco tempo não trazia maiores impactos orçamentários diretos para a Justiça
Federal.

Porém, o próprio INSS não emprega o mesmo rigor na sua análise administrativa da concessão de benefícios assistenciais de
prestação continuada. Conforme se depreende do Decreto n. 6214/2007 (e posteriores alterações), o INSS realiza a avaliação
social apenas para dimensionar a deficiência e concluir se existe impedimento de longo prazo. No tocante ao critério da renda,
limita-se à análise de dados. (...)

A avaliação social feita pelo INSS, para fins de condições sociais é efetuada na própria agência. O INSS somente desenvolve
algo similar à perícia social quando encontra renda ou núcleo familiar com divergências, ocasião em que promove a pesquisa
externa. Assim, percebe-se que o procedimento judicial [de avalição socioeconômica mediante visita domiciliar com assistente
social] é muito mais rigoroso do que o administrativo, o que pode denotar substituição pela Justiça Federal ao INSS no tocante
à atividade administrativa que lhe compete.” (Nota Técnica nº 06/2018 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal,
instituído pela Portaria nº 369/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal)

O INSS poderá a qualquer tempo revisar o benefício, caso constate objetivamente que o critério de renda não tenha sido
atendido.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência
NB 87/703.561.197-6 desde 7/2/2018.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

3. Na sessão realizada em 21 de fevereiro de 2019, a Turma Nacional de Uniformização julgou o PEDILEF 0503639-
05.2017.4.05.8404/RN, afetado como representativo da controvérsia, a fim de saber se é necessária a realização de nova
avaliação social em juízo - para os fins dos §§ 3º e 6º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 - nas hipóteses em que a referida
avaliação foi favorável ao requerente na esfera administrativa (art. 20, §§ 3º e 6º, da Lei n. 8.742/1993 e Súmulas 79 e 80
da TNU). Vejamos a tese firmada para o Tema 187 da TNU:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do
Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da
prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexista impugnação
específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo” (grifo nosso).

No presente caso, o requerimento administrativo se deu em 07/02/2018 (Evento 1, fl. 17), portanto já sob a vigência do
Decreto n. 8.805/2016. Além disso, o benefício foi negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da deficiência.
Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito da miserabilidade na via administrativa. A
autarquia requereu em contestação a elaboração do laudo socioeconômico de forma geral, não havendo impugnação
específica e fundamentada.

4. Desta feita, considerando que a sentença está em consonância com o Tema 187 da TNU, o recurso do INSS deve ser
desprovido.

5. A autarquia previdenciária requereu a fixação da DIB na data da citação e não na data do requerimento administrativo
(07/02/2018) como fixada na sentença. Alega que consta no CNIS que no período de 01/08/2016 a 31/08/2017 o autor
estava vinculado ao RGPS na condição de contribuite individual, o que, segundo a autarquia, pressupõe a existência de
renda e de atividade. 

6. Considerando que no momento do requerimento administrativo (07/02/2018) os recolhimentos já haviam cessado há seis
meses, entendo não haver presunção de existência de renda, motivo pelo qual a DIB deve ser fixada em 07/02/2018,
conforme a sentença. 
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7.Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

8. Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000412079v8 e do código CRC 46b0152b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5017359-82.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA SIRING (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMA
187. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS , em face da
sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o
recorrente que (i) na contestação o INSS havia requerido a avaliação socioeconômica do autor,  (ii) a avaliação não foi
realizada tendo sido ofendida a ampla defesa do INSS; (iii) a situação de hipossuficiência econômica não restou sequer
analisada na presente demanda.; (iv) em caso de a sentença ser mantida, que a DIB seja fixada na data da sentença.

2. Eis a sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder benefício de prestação continuada desde o requerimento
administrativo, em 18/5/2018.

O requerimento administrativo de benefício de prestação continuada NB 87/703.818.828-4, formulado em 18/5/2018, foi
indeferido por não atender às exigências legais para acesso ao BPC-LOAS (evento 31).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa com deficiência que não possui meios
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Impedimento de longo prazo

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011).

A perita do juízo, médica especialista em neurologia, diagnosticou síndrome epiléptica de longa data agravada por déficit
cognitivo moderado/grave (quesito 4, evento 21). Afirmou que a autora não possui aptidão para cuidar sozinha das atividades
cotidianas, não pode se locomover nem sair de casa sozinha (quesitos 6-7). Reconheceu necessidade de assistência permanente
de terceiros e prejuízo na convivência em sociedade (quesitos 8-9). Afirmou que a autora não possui aptidão para trabalhar
(quesito 10). Concluiu que a incapacidade é de longo prazo porque se trata de prejuízo cognitivo sem perspectiva de cura
(quesito 15).

O laudo pericial confirma a existência de impedimento de longo prazo que obstrui a participação plena e efetiva do autor na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, considero comprovada a condição de pessoa com
deficiência para os fins da Lei nº 8.742/93.

Renda familiar per capita 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

O requerimento administrativo foi indeferido exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência (evento 31).

A renda do grupo familiar foi considerada nula (evento 36, PROCADM3).

No processo administrativo, o INSS rotineiramente se limita a apurar a renda familiar per capita com base nas informações
cadastradas no CadÚnico e em outros cadastros ou bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis, conforme
disposto no art. 13, § 3º, do Decreto nº 6.214/2007 e no art. 8º da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de 2018
(DOU 24/09/2018). Em regra, nenhuma pesquisa externa é realizada no processo administrativo. Quando o INSS detecta na sua
avaliação que a renda familiar per capita extrapola o limite de 1/4 do salário mínimo, a motivação da decisão administrativa
invariavelmente explicita esse fundamento, independentemente de reconhecer, ou não, o impedimento de longo prazo.

É impertinente apurar em juízo matéria fática que não foi controvertida no processo administrativo.

“O próprio INSS, por sua procuradoria, passou a defender ferrenhamente em juízo a necessidade de produção dessa prova
[perícia social com assistente social], que até pouco tempo não trazia maiores impactos orçamentários diretos para a Justiça
Federal.
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Porém, o próprio INSS não emprega o mesmo rigor na sua análise administrativa da concessão de benefícios assistenciais de
prestação continuada. Conforme se depreende do Decreto n. 6214/2007 (e posteriores alterações), o INSS realiza a avaliação
social apenas para dimensionar a deficiência e concluir se existe impedimento de longo prazo. No tocante ao critério da renda,
limita-se à análise de dados. (...)

A avaliação social feita pelo INSS, para fins de condições sociais é efetuada na própria agência. O INSS somente desenvolve
algo similar à perícia social quando encontra renda ou núcleo familiar com divergências, ocasião em que promove a pesquisa
externa. Assim, percebe-se que o procedimento judicial [de avalição socioeconômica mediante visita domiciliar com assistente
social] é muito mais rigoroso do que o administrativo, o que pode denotar substituição pela Justiça Federal ao INSS no tocante
à atividade administrativa que lhe compete.” (Nota Técnica nº 06/2018 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal,
instituído pela Portaria nº 369/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal)

O INSS poderá a qualquer tempo revisar o benefício, caso constate objetivamente que o critério de renda não tenha sido
atendido.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a conceder o benefício assistencial de prestação continuada ao portador
de deficiência NB 87/703.818.828-4, desde 18/5/2018.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. Na sessão realizada em 21 de fevereiro de 2019, a Turma Nacional de Uniformização julgou o PEDILEF 0503639-
05.2017.4.05.8404/RN, afetado como representativo da controvérsia, a fim de saber se é necessária a realização de nova
avaliação social em juízo - para os fins dos §§ 3º e 6º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 - nas hipóteses em que a referida
avaliação foi favorável ao requerente na esfera administrativa (art. 20, §§ 3º e 6º, da Lei n. 8.742/1993 e Súmulas 79 e 80
da TNU). Vejamos a tese firmada para o Tema 187 da TNU:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do
Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da
prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexista impugnação
específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo” (grifo nosso).

3. No presente caso, o requerimento administrativo se deu em 18/05/2018 (Evento 36, fl. 1), portanto já sob a vigência do
Decreto n. 8.805/2016. Além disso, o benefício fora negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da deficiência
(Evento 1, Indeferimento3). Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito da miserabilidade
na via administrativa. A autarquia requereu em contestação a elaboração do laudo socioeconômico de forma geral, não
havendo impugnação específica e fundamentada.

4. Desta feita, considerando que a sentença está em consonância com o Tema 187 da TNU, o recurso do INSS deve ser
desprovido.

5. A autarquia previdenciária requereu a fixação da DIB na data da sentença e não na data do requerimento administrativo
como fixada na sentença. 

6. Considerando que não há nos autos indicativos de mudança na situação de hipossuficiência da parte autora entre o
requerimento administrativo e a sentença, a DIB deve ser fixada em 18/05/2018 (DER), conforme a sentença.

7.Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

8. Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000408096v9 e do código CRC 69ede324.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5013106-51.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GABRIEL FAGUNDES DA SILVA CERCHI (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: PAMELA CAMILA FAGUNDES DA SILVA (PAIS) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMA
187. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS , em face da
sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o
recorrente que (i) na contestação o INSS havia requerido a avaliação socioeconômica do autor,  (ii) a avaliação não foi
realizada tendo sido ofendida a ampla defesa do INSS; (iii) a situação de hipossuficiência econômica não restou
demonstrada, sendo imprescindível a feitura do relatório social para o deslinde da presente demanda. Há também um
pedido subsidiário: "Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção do benefício assistencial, a DIB deve ser
reafirmada na data da citação da Autarquia." (evento 62). 

2. Eis a sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder benefício de prestação continuada, NB 87/703.675.574-2, desde
o requerimento administrativo, formulado em 28/6/2018.

O requerimento administrativo formulado foi indeferido por não atender às exigências legais para acesso ao BPC-LOAS (evento
30, procadm1, fl. 35).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa com deficiência que não possui meios
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

O Ministério Público Federal emitiu parecer opinando pela procedência do pedido (evento 41). Acolho o parecer pelos motivos a
seguir expostos.

Impedimento de longo prazo

O autor tem 6 anos de idade. O art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.214/2007 dispõe que “para fins de reconhecimento do direito ao
Benefício de Prestação Continuada às crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência
da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a
idade” (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011).

A perita do juízo, médica especialista em neurologia, diagnosticou transtorno do espectro autista, relatou atraso de fala
importante, hipopragmatismo, juízo crítico pobre, dificuldade na interação interpessoal e agitação psicomotora (quesito 3,
evento 31). Afirmou que o autor apresenta limitação que prejudica sua convivência na sociedade em igualdade de condições com
outras crianças da mesma faixa etária (quesito 5). Afirmou que o autor não tem aptidão física e mental para executar
brincadeiras próprias da sua faixa etária (quesito 7). Afirmou que o autor tem necessidade de supervisão constante na realização
correta das atividades de vida diária (alimentação/higienização/vestimenta) e na prevenção de riscos ambientais (quesitos 8 e 9).
Afirmou que se trata de patologia crônica, cujos primeiros sintomas foram observados aos 12 meses de idade (quesito 11).
Concluiu que o impedimento é de longo prazo porque se trata de patologia incurável (quesito 13).

O laudo pericial confirma a existência de impedimento de longo prazo que obstrui a participação plena e efetiva do autor na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, considero comprovada a condição de pessoa com
deficiência para os fins da Lei nº 8.742/93.

Renda familiar per capita 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

O INSS não apontou no processo administrativo nenhum indício de que a renda familiar seria superior ao limite legal. Pelo
contrário, o INSS expressamente admitiu que a renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo (evento 30, fl. 33):
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O requerimento administrativo foi indeferido exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência. Não há
controvérsia sobre a incapacidade da família de prover o sustento do autor.

O INSS poderá a qualquer tempo revisar o benefício, caso constate objetivamente que o critério de renda não tenha sido
atendido.

A família do autor é beneficiária do Programa Bolsa-Família. O benefício de prestação continuada não pode ser acumulado com
benefício do Programa Bolsa-Família. O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.742/93 dispõe que “o benefício de que trata este artigo não
pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da
assistência médica”. Por isso, a inscrição no Programa Bolsa Família deverá ser suspensa.

No crédito formado com as prestações vencidas do benefício de prestação continuada poderá ser deduzido o valor total recebido
em razão do Programa Bolsa Família a contar da data do requerimento administrativo do benefício de prestação continuada,
conforme dados abaixo relatados, extraídos do Portal da Transparência (https://www.portaltransparencia.gov.br):

Juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a dispor que nas condenações
impostas à Fazenda Pública seriam aplicados, para fins de correção monetária e de juros de mora, os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. O índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança é a Taxa Referencial – TR.

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Eis o teor da decisão:
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O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-
E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Essa decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, foi suspensa, porque em decisão recentíssima o Ministro Luiz Fux
deferiu “excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em 25/09/2018). Em sua
decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à modulação
temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à
acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima

(...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”.

Continua válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a conceder à parte autora o benefício assistencial de prestação
continuada, NB 87/703.044.642-0, desde a data do requerimento administrativo. No crédito formado com as prestações vencidas
do benefício de prestação continuada poderá ser deduzido o valor total recebido em razão do Programa Bolsa Família a contar
da data do requerimento administrativo do benefício de prestação continuada.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

3. Na sessão realizada em 21 de fevereiro de 2019, a Turma Nacional de Uniformização julgou o PEDILEF 0503639-
05.2017.4.05.8404/RN, afetado como representativo da controvérsia, a fim de saber se é necessária a realização de nova
avaliação social em juízo - para os fins dos §§ 3º e 6º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 - nas hipóteses em que a referida
avaliação foi favorável ao requerente na esfera administrativa (art. 20, §§ 3º e 6º, da Lei n. 8.742/1993 e Súmulas 79 e 80
da TNU). Vejamos a tese firmada para o Tema 187 da TNU:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do
Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da
prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexista impugnação
específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo” (grifo nosso).

3. No presente caso, o requerimento administrativo se deu em 21/05/2018 (Evento 30, fl. 1), portanto já sob a vigência do
Decreto n. 8.805/2016. Além disso, o benefício fora negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da deficiência.
Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito da miserabilidade na via administrativa. A
autarquia requereu em contestação a elaboração do laudo socioeconômico de forma geral, não havendo impugnação
específica e fundamentada.
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4. Desta feita, considerando que a sentença está em consonância com o Tema 187 da TNU, o recurso do INSS deve ser
desprovido.

5. A autarquia previdenciária requereu a fixação da DIB na data da citação e não na data do requerimento administrativo como fixada
na sentença. 

6. Considerando que não há nos autos indicativos de mudança na situação de hipossuficiência da parte autora entre o requerimento
administrativo e a sentença, a DIB deve ser fixada em 21/05/2018 (DER), conforme a sentença.

7.Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

8. Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000406689v12 e do código CRC b9a9a1af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5008113-62.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SANTOS MOTHE (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMA
187. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS , em face da
sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o
recorrente que (i) na contestação o INSS havia requerido a avaliação socioeconômica do autor,  (ii) a avaliação não foi
realizada tendo sido ofendida a ampla defesa do INSS; (iii) a situação de hipossuficiência econômica não restou
demonstrada, sendo imprescindível a feitura do relatório social para o deslinde da presente demanda.

2. Eis a sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, NB
87/703.561.910-1, desde o requerimento administrativo, formulado em 30/4/2018.

O requerimento administrativo formulado foi indeferido por não atender às exigências legais para acesso ao BPC-LOAS (evento
22, procadm1, fl. 21).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa com deficiência que não possui meios
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Impedimento de longo prazo

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011).

O perito do juízo, médico especialista em cardiologia, diagnosticou  espondilodiscoartrose de coluna lombar, gonartrose bilateral
de joelhos, deformidade de madelung em punhos (quesito 4, evento 15). Avaliou que a autora está definitivamente incapacitada
para exercer a atividade habitual de faxineira e não tem condições de ser reabilitada para outro tipo de atividade remunerada
compatível com sua idade e grau de instrução. 

Para conceder benefício assistencial de prestação continuada, a legislação atual não exige incapacidade para a vida
independente. Exige apenas a existência de limitações que impeçam o deficiente de se integrar plenamente na vida em sociedade,
dificultando a convivência com as demais pessoas. Ainda que o autor não dependa da assistência permanente de terceiros para
os cuidados básicos consigo próprio, o simples fato de não ter condições de trabalhar basta para caracterizar a obstrução de
participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse sentido, a Súmula nº 29 da Turma Nacional
de Uniformização enuncia que “para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente
não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a que impossibilita de prover ao próprio
sustento”.

Para ter direito ao benefício assistencial, o requerente não necessariamente precisa estar acometido por incapacidade total para
o trabalho. A lei só exige que o requerente esteja acometido por uma deficiência que possa obstruir a participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Deficiência não se confunde com incapacidade para o trabalho.
O deficiente pode até ter condições físicas de exercer alguma ocupação, mas, se a capacidade laboral residual não é compatível
com o nível sociocultural, fica significativamente prejudicada a integração social. O obstáculo à reinserção no mercado de
trabalho representa obstáculo à integração social.

Por muito tempo, foi considerado destinatário do benefício assistencial de prestação continuada (BPC) a pessoa com
incapacidade para o trabalho. Com as novas regras, a avaliação passou a ser focada efetivamente na deficiência, levando em
consideração fatores ambientais, sociais e pessoais na avaliação social e as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo
na perícia médica, além de considerar, em ambas, a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social.
Tais critérios, como bem observou Moreira, abrangem muito mais aspectos da vida da pessoa do que a simples capacidade ou
não para o trabalho. Tanto é assim que a Lei nº 12.470/2011 incluiu dispositivo na Lei nº 8.742/93 determinando a suspensão do
benefício de prestação continuada quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, exceto na condição de
aprendiz pelo prazo de dois anos, ou seja, não se pressupõe mais que a pessoa com deficiência seja incapaz para o trabalho e que
essa é a condição que a permite ter direito ao benefício assistencial. O referido benefício apenas é pago porque a pessoa com
deficiência não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, ainda que a deficiência não a
incapacite para o trabalho, apesar de lhe impor impedimentos de longo prazo que podem obstruir sua participação plena e
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efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. (ZIMMERMANN, Cirlene Luiza. APOSENTADORIA
ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEGURADA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: LEI
COMPLEMENTAR Nº 142/2013. Revista da AGU, Brasília-DF, ano XIII, n. 42, p. 121-168, out./dez. 2014, p. 150-151).

Assim, considero comprovada a condição de pessoa com deficiência para os fins da Lei nº 8.742/93.

Renda familiar per capita 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

Na contestação, o INSS requereu avaliação socioeconômica.

No processo administrativo a autora declarou que mora sozinha, não tem nenhuma renda e é solteira. O INSS não apontou no
processo administrativo nenhum indício de que a autor tenha renda nem questionou que a renda familiar seria nula. Pelo
contrário, o INSS admitiu que a renda familiar da autora é nula (evento 22):

O requerimento administrativo foi indeferido exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência.

No processo administrativo, o INSS rotineiramente se limita a apurar a renda familiar per capita com base nas informações
cadastradas no CadÚnico e em outros cadastros ou bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis, conforme
disposto no art. 13, § 3º, do Decreto nº 6.214/2007 e no art. 8º da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de 2018
(DOU 24/09/2018). Em regra, nenhuma pesquisa externa é realizada no processo administrativo. Quando o INSS detecta na sua
avaliação que a renda familiar per capita extrapola o limite de 1/4 do salário mínimo, a motivação da decisão administrativa
invariavelmente explicita esse fundamento, independentemente de reconhecer, ou não, o impedimento de longo prazo.

É impertinente apurar em juízo matéria fática que não foi controvertida no processo administrativo.

“O próprio INSS, por sua procuradoria, passou a defender ferrenhamente em juízo a necessidade de produção dessa prova
[perícia social com assistente social], que até pouco tempo não trazia maiores impactos orçamentários diretos para a Justiça
Federal.

Porém, o próprio INSS não emprega o mesmo rigor na sua análise administrativa da concessão de benefícios assistenciais de
prestação continuada. Conforme se depreende do Decreto n. 6214/2007 (e posteriores alterações), o INSS realiza a avaliação
social apenas para dimensionar a deficiência e concluir se existe impedimento de longo prazo. No tocante ao critério da renda,
limita-se à análise de dados. (...)

A avaliação social feita pelo INSS, para fins de condições sociais é efetuada na própria agência. O INSS somente desenvolve
algo similar à perícia social quando encontra renda ou núcleo familiar com divergências, ocasião em que promove a pesquisa
externa. Assim, percebe-se que o procedimento judicial [de avalição socioeconômica mediante visita domiciliar com assistente
social] é muito mais rigoroso do que o administrativo, o que pode denotar substituição pela Justiça Federal ao INSS no tocante
à atividade administrativa que lhe compete.” (Nota Técnica nº 06/2018 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal,
instituído pela Portaria nº 369/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal)

O INSS poderá a qualquer tempo revisar o benefício, caso constate objetivamente que o critério de renda não tenha sido
atendido.

A autora é beneficiária do Programa Bolsa-Família. O benefício de prestação continuada não pode ser acumulado com benefício
do Programa Bolsa-Família. O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.742/93 dispõe que “o benefício de que trata este artigo não pode ser
acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência
médica”. Por isso, a inscrição no Programa Bolsa Família deverá ser suspensa.

No crédito formado com as prestações vencidas do benefício de prestação continuada poderá ser deduzido o valor total recebido
em razão do Programa Bolsa Família a contar da data do requerimento administrativo do benefício de prestação continuada,
conforme dados abaixo relatados, extraídos do Portal da Transparência (https://www.portaltransparencia.gov.br):
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Juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a dispor que nas condenações
impostas à Fazenda Pública seriam aplicados, para fins de correção monetária e de juros de mora, os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. O índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança é a Taxa Referencial – TR.

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Eis o teor da decisão:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-
E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Essa decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, foi suspensa, porque em decisão recentíssima o Ministro Luiz Fux
deferiu “excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em 25/09/2018). Em sua
decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à modulação
temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à
acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima

(...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”.

Continua válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Dispositivo

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 389



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 231/259

5008113-62.2018.4.02.5001 500000407884 .V3 JES15119© JES7027

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a conceder à parte autora o benefício assistencial de prestação
continuada, NB 87/703.561.910-1, desde o requerimento administrativo. No crédito formado com as prestações vencidas do
benefício de prestação continuada poderá ser deduzido o valor total recebido em razão do Programa Bolsa Família a contar da
data do requerimento administrativo do benefício de prestação continuada.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

3. Na sessão realizada em 21 de fevereiro de 2019, a Turma Nacional de Uniformização julgou o PEDILEF 0503639-
05.2017.4.05.8404/RN, afetado como representativo da controvérsia, a fim de saber se é necessária a realização de nova
avaliação social em juízo - para os fins dos §§ 3º e 6º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 - nas hipóteses em que a referida
avaliação foi favorável ao requerente na esfera administrativa (art. 20, §§ 3º e 6º, da Lei n. 8.742/1993 e Súmulas 79 e 80
da TNU). Vejamos a tese firmada para o Tema 187 da TNU:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do
Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da
prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexista impugnação
específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo” (grifo nosso).

3. No presente caso, o requerimento administrativo se deu em 19/03/2018 (Evento 22, fl. 2), portanto já sob a vigência do
Decreto n. 8.805/2016. Além disso, o benefício fora negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da deficiência.
Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito da miserabilidade na via administrativa. A
autarquia requereu em contestação a elaboração do laudo socioeconômico de forma geral, não havendo impugnação
específica e fundamentada.

4. Desta feita, considerando que a sentença está em consonância com o Tema 187 da TNU, o recurso do INSS deve ser
desprovido.

5.Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

6. Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000407884v3 e do código CRC 25d8e6c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5008088-49.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EZEQUIEL FERREIRA SOARES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: VIVALDINO JOSE SOARES (PAIS) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMA
187. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS , em face da
sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o
recorrente que (i) na contestação o INSS havia requerido a avaliação socioeconômica do autor,  (ii) a avaliação não foi
realizada tendo sido ofendida a ampla defesa do INSS; (iii) a situação de hipossuficiência econômica não restou
demonstrada, sendo imprescindível a feitura do relatório social para o deslinde da presente demanda; (iv) no que concerne
ao critério da deficiência, deve prevalecer a perícia médica administrativa.

2. Eis a sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder benefício de prestação continuada, NB 87/703.545.341-6, desde
o requerimento administrativo, formulado em 12/3/2018.

O requerimento administrativo formulado foi indeferido por não atender às exigências legais para acesso ao BPC-LOAS (evento
1, indeferimento13).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa com deficiência que não possui meios
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Impedimento de longo prazo

O autor tem 12 anos de idade. O art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.214/2007 dispõe que “para fins de reconhecimento do direito ao
Benefício de Prestação Continuada às crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência
da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a
idade” (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011).

A perita do juízo, médica especialista em neurologia, afirmou que o autor é portador de retardo mental moderado (quesito 3,
evento 12). Confirmou limitação que prejudique sua convivência em sociedade em igualdade de condições com outros da mesma
faixa etária (quesito 5). Afirmou que o autor não tem aptidão para executar brincadeiras próprias de sua faixa etária (quesito 7).
Afirmou que o autor necessita de acompanhamento constante com médico neuropediatra, uso de medicação controlada
regularmente e supervisão constante por parte de um adulto responsável (quesito 8). Concluiu que a incapacidade é de longo
prazo porque se trata de aptologia incurável (quesito 13).

O laudo pericial confirma a existência de impedimento de longo prazo que obstrui a participação plena e efetiva do autor na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, considero comprovada a condição de pessoa com
deficiência para os fins da Lei nº 8.742/93.

Renda familiar per capita 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

Na contestação, o INSS alegou que “não há comprovação de que renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus
integrantes, seja inferior a ¼ do salário mínimo”.

O requerimento administrativo foi indeferido exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência.

No processo administrativo, o INSS rotineiramente se limita a apurar a renda familiar per capita com base nas informações
cadastradas no CadÚnico e em outros cadastros ou bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis, conforme
disposto no art. 13, § 3º, do Decreto nº 6.214/2007 e no art. 8º da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de 2018
(DOU 24/09/2018). Em regra, nenhuma pesquisa externa é realizada no processo administrativo. Quando o INSS detecta na sua
avaliação que a renda familiar per capita extrapola o limite de 1/4 do salário mínimo, a motivação da decisão administrativa
invariavelmente explicita esse fundamento, independentemente de reconhecer, ou não, o impedimento de longo prazo.
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É impertinente apurar em juízo matéria fática que não foi controvertida no processo administrativo.

“O próprio INSS, por sua procuradoria, passou a defender ferrenhamente em juízo a necessidade de produção dessa prova
[perícia social com assistente social], que até pouco tempo não trazia maiores impactos orçamentários diretos para a Justiça
Federal.

Porém, o próprio INSS não emprega o mesmo rigor na sua análise administrativa da concessão de benefícios assistenciais de
prestação continuada. Conforme se depreende do Decreto n. 6214/2007 (e posteriores alterações), o INSS realiza a avaliação
social apenas para dimensionar a deficiência e concluir se existe impedimento de longo prazo. No tocante ao critério da renda,
limita-se à análise de dados. (...)

A avaliação social feita pelo INSS, para fins de condições sociais é efetuada na própria agência. O INSS somente desenvolve
algo similar à perícia social quando encontra renda ou núcleo familiar com divergências, ocasião em que promove a pesquisa
externa. Assim, percebe-se que o procedimento judicial [de avalição socioeconômica mediante visita domiciliar com assistente
social] é muito mais rigoroso do que o administrativo, o que pode denotar substituição pela Justiça Federal ao INSS no tocante
à atividade administrativa que lhe compete.” (Nota Técnica nº 06/2018 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal,
instituído pela Portaria nº 369/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal)

O INSS poderá a qualquer tempo revisar o benefício, caso constate objetivamente que o critério de renda não tenha sido
atendido. Assim, rejeito o pedido feito pelo Ministério Público , que emitiu parecer opinando pela realização de perícia social
(evento 26).

Juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a dispor que nas condenações
impostas à Fazenda Pública seriam aplicados, para fins de correção monetária e de juros de mora, os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. O índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança é a Taxa Referencial – TR.

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Eis o teor da decisão:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-
E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Essa decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, foi suspensa, porque em decisão recente Ministro Luiz Fux
deferiu “excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em 25/09/2018). Em sua
decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à modulação
temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à
acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima

(...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”.

Ocorre que, como colocado desde a primeira decisão, o mérito está decidido. Há apenas discussão sobre a modulação dos efeitos
e, não sobre a legalidade de aplicação dos ìndices de correção da poupança. Não se sabe, pois, qual o momento que o STF
definirá como sendo o do início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.Desse modo, o que o STF quer evitar são os
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pagamento antes da modulação. Contudo, não se pode sacrificar o beneficiário, aplicando-se correção que já foi, repito,
afirmada como inconstitucional. E isso porque a modulação poderá abarcar período com correção menor fixada em sentença, o
que prejudicará o segurado.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a conceder à parte autora o benefício assistencial de prestação
continuada, NB 87/703.545.341-6, desde a data do requerimento administrativo. 

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

3. Na sessão realizada em 21 de fevereiro de 2019, a Turma Nacional de Uniformização julgou o PEDILEF 0503639-
05.2017.4.05.8404/RN, afetado como representativo da controvérsia, a fim de saber se é necessária a realização de nova
avaliação social em juízo - para os fins dos §§ 3º e 6º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 - nas hipóteses em que a referida
avaliação foi favorável ao requerente na esfera administrativa (art. 20, §§ 3º e 6º, da Lei n. 8.742/1993 e Súmulas 79 e 80
da TNU). Vejamos a tese firmada para o Tema 187 da TNU:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do
Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da
prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexista impugnação
específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo” (grifo nosso).

4. No presente caso, o requerimento administrativo se deu em 12/03/2018 (Evento 19, fl. 3), portanto já sob a vigência do
Decreto n. 8.805/2016. Além disso, o benefício fora negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da deficiência
(Evento 19, fl. 21). Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito da miserabilidade na via
administrativa. A autarquia requereu em contestação a elaboração do laudo socioeconômico de forma geral, não havendo
impugnação específica e fundamentada.

5. Desta feita, considerando que a sentença está em consonância com o Tema 187 da TNU, o recurso do INSS deve ser
desprovido.

6. Juros e Correção Monetária: 

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo
1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos
oriundos de relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos
dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado
em 22/2/18). Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio
do STF na internet transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos
os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017; (ii) não houve modulação
dos efeitos.
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7.Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

8. Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000418134v9 e do código CRC f21cf610.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000162-77.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NIVALDO JUSTINO CARREIRO (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte
autora em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado do INSS para reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993.

Alega o INSS que o acórdão é omisso quanto ao cancelamento da Súmula 51 da TNU e ao entendimento do
STJ, favorável à devolução dos valores recebidos de forma precária, em razão de medida antecipatória da tutela
posteriormente revogada.

O autor, por sua vez, alega, para fins de prequestionamento, o atual e constitucional conceito de deficiência
não exclui do acesso ao benefício àquelas pessoas que, embora deficientes, logram êxito em trabalhar ou suportar as
adversidades impostas em seu dia a dia. Interpretação diversa é deveras restritiva, não contemplada pelo Pacto de Nova
Iorque, tampouco pelo Estatuto da Pessoa com deficiência, que em momento algum sugerem tal entendimento.

Não se configura a omissão alegada pelo INSS, eis que consta expressamente do voto condutor do
julgamento tanto a revogação da Súmula 51 pela TNU quanto o entendimento do STJ, tendo sido aplicado, contudo, o
entendimento do STF no sentido de que os valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em
demanda previdenciária são irrepetíveis.

Também não se configura a omissão alegada pelo autor, ante a conclusão de que, conforme atestado pelo
perito judicial, o autor é portador de cegueira de olho direito (CID H54), porém o olho esquerdo não possui alterações,
sendo que a doença não o torna incapaz para exercícios de atividades laborativas, muito menos de longo prazo.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo
julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, buscam os embargantes rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000427770v3 e do código CRC 764c85b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5001929-90.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA SALIM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO ALTERADO.
SENTENÇA ANULADA.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao
recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício
previdenciário.

Alega o embargante o seguinte:

NÃO SE TRATA DE PEDIDO DE REVISÃO PARA INCLUIR NO CÁLCULO CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES A 07/1994. Mas
sim de revisar o valor do benefício computando as contribuições de forma  correta dentro do PBC nos termos da lei 9.876/99, ou
seja, de 07/1994 até a concessão posto que o APS requerida não observou as contribuições e não as computou de forma correta. 
Portanto não se trata de revisão de todo o PBC, o processo foi julgado de forma equivocada como se esta fosse a matéria
defendida, e não o erro no cálculo da concessão do benefício. 
O Requerido em sua contestação alegou ser o pedido a inclusão dos SC anteriores a 07/1994, o que foi combatido na réplica e no
RECURSO INOMINADO.

Isto posto a Autora interpõe para que seja sanada a omissão, obscuridade e a contradição no julgamento dos fatos, posto que
não haver conexão com a petição inicial e os pedidos, onde se requereu a revisão nos termos da lei 9.876/99. 

O pedido formulado na inicial é o seguinte:

Seja julgada procedente a presente ação, condenando o INSS á revisar a RMI da autora computando corretamente todos os SB
dentro do PBC e ao pagamento das diferenças não prescritas corrigidas e atualizadas até a expedição do RPV

Os fatos estão assim narrados na inicial:

A autora requereu em 2015 aposentadoria por tempo de contribuição integral posto que já havia preenchido os requisitos para
sua concessão, contando naquela data com 35 anos, 08 meses e 19 dias de tempo de contribuição. 
Todavia o valor concedido não condiz com todas as contribuições vertidas a APS dentro do RGPS excluindo as contribuições
advindas da averbação do RPPS. Razão pela qual requer a autora revisão do seu benefício computando corretamente todas as
contribuições vertidas a APS dentro do PBC, conforme cálculo em anexo.  
 

O voto condutor do acórdão embargado - tal como a sentença - considerou, equivocadamente, que a
autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação do réu a revisar a renda mensal de seu benefício para incluir no
período básico de cálculo salários de contribuição anteriores a julho de 1994.

O recurso inominado asseverara que a questão não se fundamenta na legalidade ou não da regra de
transição, mas sim em erro de cálculo da APS que resultou numa RMI menor conforme cálculos apresentados pela autora
no evento 01 dos autos. 

Como se vê, assiste razão à embargante, estando configurada a omissão apontada, que passa a ser sanada.

A sentença proferiu julgamento extra petita, como acima demonstrado, impondo-se sua anulação.

O pedido da autora não está suficientemente fundamentado na inicial e tampouco no recurso inominado. Com
efeito, não há indicação do motivo pelo qual o valor concedido não condiz com todas as contribuições vertidas a APS
dentro do RGPS, nem de qual teria sido o erro de cálculo da APS que resultou numa RMI menor.

A autora apenas formulou cálculos que supostamente divergem do cálculo do benefício. Contudo, a autora
sequer instruiu os autos com a carta de concessão do benefício ou qualquer outro documento que contenha informação
sobre o cálculo da RMI. Assim, não é possível sequer deduzir qual seria a divergência contra a qual se insurge. Pelo
que consta dos cálculos da autora, é possível que a pretensão seja de exclusão da incidência do fator previdenciário, mas
não está comprovado sequer que houve essa incidência. 
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Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para,
sanando a omissão reconhecida, nos termos do presente voto, alterar o acórdão embargado para, de ofício, EXTINGUIR O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, por inépcia da inicial, considerando PREJUDICADO o julgamento
do RECURSO INOMINADO.      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000409620v12 e do código CRC 630450da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5012730-31.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DO CARMO GREGORIO NEGRELLI (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO APÓS APOSENTADORIA.
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o
pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade
após a respectiva concessão. Alega o recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma, julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que
retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior
amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade
de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-
RS, j. 18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no montante de 10% do valor
atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das
verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000388240v2 e do código CRC 6237f1ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5001893-36.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: INEZ DOS SANTOS (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE. 
INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada, previsto no
art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que:

A parte autora não pode ser considerada pessoa portadora de deficiência que tenha impedimentos de longo prazo que possam
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A médica perita
concluiu que a autora apresenta sequela na perna esquerda que gera limitação física para atividades no meio rural. Concluiu
que a autora deveria ser alfabetizada e capacitada para desempenhar atividades administrativas. Desse modo, a autora
apresenta inaptidão para desempenhar atividades que demandam empreender esforço físico. Observa-se que a sequela na perna
esquerda surgiu após acidente com arma de fogo aos 5 anos de idade, com piora progressiva. A sequela não impediu a autora de
participar na sociedade de forma plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. A autora teve duas filhas e,
em curtos períodos, desempenhou atividade laborativa. A constatação da existência de incapacidade parcial para trabalhos que
demandam empreender esforço físico não é suficiente para caracterizar a pessoa como portadora de deficiência que tenha
impedimentos de longo prazo.

2. Eis o teor da sentença:

INEZ DOS SANTOS DA SILVA ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS, objetivando a concessão do benefício de amparo social ao portador de deficiência.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.

Passo ao exame do mérito.

A parte autora pretende a concessão de benefício de natureza assistencial, que possui fundamento legal no artigo 20 da Lei nº
8.742/93.

Para a concessão de tal benefício, comumente denominado LOAS, faz-se necessária a comprovação de ser o indivíduo incapaz de
prover a própria manutenção e de tê-lo provido pela família.

De acordo com o art. 20 do supracitado dispositivo legal, dois grupos de pessoas são considerados inaptos a proverem a própria
mantença: a) os portadores de deficiência que, devido a ela, tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; b) os idosos, estes considerados os maiores de 65 (sessenta e
cinco) anos, haja vista o disposto no artigo 34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

O deferimento do benefício assistencial em questão depende também de existir nos autos comprovação de que os membros do
grupo familiar da parte autora sejam impossibilitados materialmente de prover o seu sustento.

Para melhor compreensão do tema, é de ser esclarecido que a Lei nº 8.742/93 traçou o conceito próprio de família (art. 20, § 1º),
sendo esta composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto,
os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

De acordo com a Lei instituidora do LOAS, a família é incapaz de prover o sustento da parte demandante quando sua renda
mensal per capita for inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

Entretanto, a jurisprudência tem vislumbrado essa renda mensal como um limite mínimo; um patamar que delimita,
invariavelmente, a condição de miserabilidade da parte demandante. Vejamos.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LEI N. 8.742, DE 1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS).
AMPARO SOCIAL. RENDA PER CAPITA SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 1. Quanto ao requisito de
necessidade - aqui entendida como estado de miserabilidade ou hipossuficiência financeira - para o idoso e para o deficiente,
assim dispõe o § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, alterada pela Lei nº 12.435/2011: "Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário
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mínimo". 2. O fato da renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo não impede que outros fatores
sejam considerados para a avaliação das condições de sobrevivência da parte autora e de sua família, fazendo com que a
prova da miserabilidade necessária à concessão do benefício assistencial seja mais elástica. 3. Agravo Regimental não provido.
(TRF-1 -AI 00334091120144010000 0033409-11.2014.4.01.0000; Orgão Julgador: Segunda Turma; Publicação: 04/10/2016;
Julgamento: 21/09/2016; Relator: Desembargador Federal Francisco Neves Da Cunha) [grifo nosso]

Portanto, o que determina a possibilidade de concessão do benefício assistencial é a condição de miserabilidade do pretendente;
pouco importa se a renda per capita mensal é superior a 1/4 do salário mínimo, pois o que decidirá a favor da concessão da
prestação é a demonstração da ausência de condições mínimas de sobrevivência, a impor a atuação positiva do Estado.

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise do caso concreto.

A autora alega, em sua inicial, possuir lesão por PAF na coxa esquerda.

No laudo médico pericial, evento 29, o perito do juízo esclareceu da seguinte forma em relação à doença que acomete à autora:

“15. A incapacidade para o trabalho ou o impedimento para ter participação na sociedade é de longo prazo, isto é, incapacita a
pessoa pelo prazo mínimo de dois anos? Por quê? Sim, doença de caráter crônico degenerativo, piora com a idade. ”

Registre-se que para concessão do benefício em questão, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a teor do art. 20, § 2º, da Lei 8.742/93.

Ademais, a referida lei considera como impedimento de longo prazo aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois)
anos (art. 20, § 10, Lei 8742/93).

Neste mesmo sentido, corrobora a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA DEFICIENTE. A LOAS, EM SUA
REDAÇÃO ORIGINAL, NÃO FAZIA DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DA INCAPACIDADE, SE PERMANENTE OU
TEMPORÁRIA, TOTAL OU PARCIAL. ASSIM NÃO É POSSÍVEL AO INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO
PREVISTOS EM LEI PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ACÓRDÃO QUE MERECE REPAROS. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO PARA RESTABELECER O
BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA.
1. A Constituição Federal/1988 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal,
independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/1993, em seu art. 20, § 2o., em sua redação original dispunha que a
pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 3. Em sua redação atual,
dada pela Lei 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 4. Verifica-se que em nenhuma de suas edições a lei
previa a necessidade de capacidade absoluta, como fixou o acórdão recorrido, que negou a concessão do benefício ao
fundamento de que o autor deveria apresentar incapacidade total, de sorte que não permita ao requerente do benefício o
desempenho de qualquer atividade da vida diária e para o exercício de atividade laborativa (fls. 155). 5. Não cabe ao intérprete
a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos na legislação para a concessão do benefício. 6. Recurso
Especial do Segurado provido para restaurar a sentença que reconheceu que a patologia diagnosticada incapacita o autor para a
vida independente e para o trabalho.
STJ - REsp 1404019/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
03/08/2017) [grifo nosso]

Assim, como no presente caso, o perito do juízo foi categórico ao afirmar que a autora é portadora de deficiência que a impede
de exercer qualquer atividade laborativa futura, tenho que se encontra preenchido o primeiro requisito para concessão do
benefício em apreço.

Frise-se que, em matéria tal como a dos autos, em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de eventual deficiência
que a incapacita para o labor e de viver de forma independente, inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Em que pese a alegação do INSS apresentada na contestação, tenho que o mesmo já fez a análise do grupo familiar da autora
nos autos do processo administrativo, enquadrando-se, portanto, apresente demanda nos termos do Tema 187 da TNU, vejamos:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do
Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da
prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexista impugnação
específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo” (grifo nosso).

Desta forma, a autora faz jus ao benefício de amparo social desde 14/03/2018 (data do requerimento administrativo).
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DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Reapreciando o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, verifico a verossimilhança das alegações da parte autora,
consoante fundamentação exarada neste julgamento.

O periculum in mora também restou evidenciado, ante o caráter alimentar da prestação previdenciária deferida.

Ademais, em face da evidência do direito da parte autora, e objetivando distribuir isonomicamente o ônus da duração do
processo, a fim de concretizar o direito fundamental a um processo justo, eficaz e adequado, importa a aplicação da técnica da
antecipação da tutela pretendida.

Destarte, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, com força no artigo 4º da Lei Federal nº
10.259/2001.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a estabelecer o benefício de amparo assistencial ao
deficiente à autora, com DIB em 14/03/2018 e DIP na presente data. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

...

P.R.I.

3.  O ponto controvertido da presente ação diz respeito a capacidade laborativa do autor. Alega o INSS que o laudo pericial
concluiu que, em sendo alfabetizado e capacitado,  a autora está apta para atividades laborais administrativas.

4. Da análise do laudo pericial (evento 29) verifica-se que a autora está capaz para as atividades cotidianas, podendo se
locomover sozinha. Não sofre de limitações que prejudique sua convivência na sociedade, nem necessita de auxílio de
terceiros. Entretanto, concluiu a perita que a autora sempre exerceu labor rural e não apresenta estudo suficiente
para outro tipo de trabalho no momento. Afirmou, também, que a doença da autora é de caráter crônico,
degenerativo, piorando com a idade e, em caso de continuar trabalhado, há risco de acidente.

5. Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram devidamente analisadas. As
razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Sem condenação em custas pelo INSS, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Condenação em honorários
devida em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000424636v4 e do código CRC 096fecda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000506-89.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CRISTIANO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. USO DA ANALOGIA. DIB FIXADA NA DER OCORRIDA NOVE
ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA FIXAR A DIB NA
DATA DA CITAÇÃO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da sentença
que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº
8.742/1993. Alega que a sentença fixou a data do início do benefício (DIB) em 17/07/2009 - data do primeiro requerimento
administrativo - quando deveria ter sido fixada na data da sentença ou, subsidiariamente, na data da citação do INSS.
Sustenta a autarquia que a mãe do autor recebe um benefício de pensão por morte no valor de um salário mínimo e o
magistrado afastou a aplicação do critério objetivo previsto no art. 20, §3º, da Lei 8.742/93, utilizando a interpretação
conferida ao artigo 34, paragrafo único da Lei nº 10.741/2003, o que não poderia ter sido feito pelos servidores do INSS,
que devem se ater estritamente ao que dispõe a legislação.

2. A controvérsia restringe-se à data do início do benefício (DIB). A sentença fixou a DIB em 17/07/2009 - data do
requerimento administrativo (DER), com a seguinte fundamentação:

(...)

No caso dos autos, como a parte autora não tem idade superior a 65 anos, cabe a análise do requisito da incapacidade.

Conforme despacho constante no evento 33, foi determinada a realização de perícia médica na data de ontem, dia 11/09/2019, às
14:00h, na sede desta Vara Federal.

Todavia, a perícia não pode ser realizada por não comparecimento do perito judicial. Como a tentativa de contato telefônico com
o autor, para fim de avisá-lo acerca do cancelamento da perícia, não se restou frutífera, este compareceu nesta Vara no horário
designado.

Tendo em vista que o autor se encontrava bastante alterado, em razão de seu estado de saúde, esta magistrada delegou a
realização de inspeção judicial ao diretor de secretaria desta Vara, o qual constatou o visível transtorno mental do autor, tendo
sido necessário, inclusive, que houvesse a interferência do diretor para que o autor se acalmasse.

Diante da constatação da incapacidade através da inspeção judicial, bem como com base nos diversos atestados juntados aos
autos, que informam que o autor é portador de esquizofrenia, e com base nas perícias administrativas realizadas quando do
primeiro requerimento administrativo de LOAS, efetuada em 15/09/2009, a qual concluiu que o autor é “portador de deficiência
enquadra-se no art. 20, §2º, da Lei 8.742/93”, bem como do segundo requerimento, efetuado em 07/01/2013 (evento 11,
PROCADM 1, página 3 e EXTR1), entendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Ademais, o autor se encontra interditado, tendo sido nomeada como curadora a sua genitora, Sra. Marinalva da Silva Souza,
conforme sentença de interdição proferida em 05/12/2017 (evento 1, anexo 5).

Assim, constato que o autor, de fato, se encontra incapacitado para exercer atividade laboral, em razão das patologias das quais
é portador desde a infância, conforme documentos juntados aos autos e a inspeção judicial realizada, impossibilitando a sua
inserção no mercado de trabalho.

Dessa forma, diante do conjunto probatório e considerando o livre convencimento motivado, entendo que a parte autora, na data
do primeiro requerimento administrativo, já apresentava incapacidade para o trabalho, que considero ser de longo prazo, eis que
atestada na perícia administrativa realizada em 15/09/2009.

A prova documental produzida demonstra que a parte autora possui incapacidade permanente. Portanto, restou comprovada a
deficiência e a incapacidade plena da parte autora para o trabalho, requisito indispensável para a concessão do benefício
assistencial.

Quanto à renda familiar, verifico que, no relatório da visita domiciliar (Evento 22, LAUDO 1) realizada pelo assistente social
designado pelo Juízo, ficou constatado que o autor reside com sua genitora e a renda é proveniente da pensão por morte rural –
segurado especial recebida pela mãe do autor desde 04/12/1999, no valor de um salário mínimo (evento 9, PROCADM 2, página
43).
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De acordo com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “o critério de aferição da renda mensal
previsto no § 3.º do art. 20 da Lei n.º 8.742/93 deverá ser observado como um mínimo, não excluindo a possibilidade de o
julgador, ao analisar o caso concreto, lançar mão de outros elementos probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da
parte e de sua família. 2. ‘A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é
apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando
comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.’ (REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/11/2009). 3. ‘Em respeito aos princípios da igualdade e da razoabilidade, deve ser excluído
do cálculo da renda familiar per capita qualquer benefício de valor mínimo recebido por maior de 65 anos,
independentemente se assistencial ou previdenciário, aplicando-se, analogicamente, o disposto no parágrafo único do art. 34
do Estatuto do Idoso.’”(Pet 2.203/PE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
11/10/2011). (Processo AGA 201100107087AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1394595
Relator OG FERNANDES STJ Órgão julgador Sexta Turma Fonte DJE DATA:09/05/2012)

Desse modo, o valor de um salário mínimo recebido pela genitora do autor, a título de pensão por morte, deve ser excluído do
cálculo da renda per capta familiar, o que faz com que a renda seja igual a zero.

Nesse sentido, considero que o demandante não possui qualquer capacidade de prover seu sustento e de sua família, não
auferindo renda financeira para arcar com as despesas básicas para sobreviver, o que denota uma presunção de miserabilidade
do autor, por possuir situação econômica precária, verificada pela Assistência Social.

Portanto, concluo evidenciada a imprescindibilidade da atuação da Seguridade Social, atendendo assim ao escopo da norma
constitucional estampada no art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988.

Ressalto, entretanto, que não há nenhum óbice para que o INSS promova a revisão periódica do benefício, na forma do art. 21,
da Lei nº 8.742/93.

Assim, respeitados os requisitos legais, impõe-se o deferimento do pedido autoral.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,
para condenar a autarquia previdenciária no pagamento à parte autora do benefício de amparo social no valor de um salário
mínimo mensal, nos termos do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal e do artigo 20, da Lei n° 8.742/93, desde a data do
primeiro requerimento em 17/07/2009 (Evento 1, anexo 8, página 6), com pagamento de parcelas atrasadas, observada a
prescrição.

Os valores atrasados serão atualizados com a aplicação dos juros de mora desde a citação, consoante índices previstos no art.
1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Outrossim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ante o juízo de certeza ora formado e o perigo de dano de
difícil reparação (privação de verbas de natureza alimentar) determinando a concessão do benefício a partir da competência do
mês de SETEMBRO DE 2019, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de
responsabilidade, restando condicionado o pagamento dos atrasados ao trânsito em julgado da presente decisão.

....

Intimem-se.

3.  A sentença condenou o réu a pagar o BPC-LOAS desde a data do primeiro requerimento em 17/07/2009.

É inequívoco que o autor - pessoa deficiente - padece impedimento de longo prazo há longa data. 

A perícia do INSS, em exame realizado em 15/9/2009, reconheceu que o autor se enquadra no conceito de deficiente
previsto no artigo 20, § 2º, da Lei 8742/93 (ev.11-procadm1, p.3).

O benefício foi indeferido porque a mãe do autor recebe pensão por morte de um salário mínimo, desde 4/12/99 (ev.9-rsc1).

De fato, o INSS não poderia conceder, administrativamente, o benefício pretendido (BPC-LOAS). Com efeito, visto que o
INSS está adstrito à estrita legalidade, a adoção do critério analógico efetivado na sentença (igualando o deficiente à
situação do idoso, para fins de recebimento do BPC-LOAS) somente pode ser efetivada judicialmente.

A sentença partiu da premissa (implicita) de que a situação financeira do grupo familiar do autor (autor e mãe) não se
alterara desde a DER ocorrida em 2009.

Sim; é possível que a renda familiar não se tenha alterado.

Ocorre que a situação de miserabilidade não pode ser presumida de forma absoluta, mesmo no caso em que a renda per
capita é inferior a 1/4 do salário mínimo por mês. 
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Nesse sentido é o entendimento da TNU:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO
DEFICIENTE. MISERABILIDADE. CRITÉRIO DA RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO.
INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF – ART. 194, INC. II.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou provimento ao recurso da parte autora,
mantendo pelos seus próprios fundamentos a sentença de improcedência do pedido de benefício assistencial ao deficiente,
fundada na ausência da miserabilidade.

[...]

8. No caso em apreço observa-se dos julgados paradigmas que todos eles afastaram a renda de membro idoso do grupo familiar,
no valor de um salário mínimo, independentemente da natureza do benefício, pela aplicação do art. 34 do Estatuto do Idoso. O
acórdão recorrido não fez nenhuma menção à exclusão ou não da renda do marido (idoso) da recorrente, no entanto, da sua
fundamentação é possível extrair fortes argumentos no sentido de que a situação do grupo familiar em questão não era de
miserabilidade, de forma a autorizar a concessão do benefício almejado. Destaco o seguinte trecho, in verbis: “...Ocorre que a
verificação social não demonstra a carência exigida para a concessão do benefício postulado. Conforme auto de constatação
ficou claro que não está presente o requisito necessidade, ao contrário, a autora vive em razoáveis condições em casa própria e
guarnecida com o mínimo para o seu conforto. Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência social –
informada pelos princípios da universalização dos direitos sociais, do respeito à dignidade do cidadão e à sua autonomia (Art. 4º
da Lei nº 8.742/93) – e, portanto, o critério a ser adotado para aferir o requisito econômico é o da efetiva necessidade do auxílio,
que, invariavelmente, deve ser estimado no caso concreto, ainda que o valor líquido da renda per capita do grupo seja superior
ao fixado na Lei Orgânica da Assistência Social.”

9. A propósito, a Excelsa Corte, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral (RE 567.985/MT - trânsito em julgado
em 11/12/2013), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS, que considera incapaz de prover a manutenção da
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.
Verificou-se, segundo o STF, a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas
(políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como
critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

10. A compreensão da máxima Corte de Justiça brasileira, ao declarar a inconstitucionalidade da sobredita norma sem
pronúncia de sua nulidade, é de que o critério legal objetivo do art. 20, § 3º, da LOAS, não mais pode, por si só, fundamentar
juízo denegatório do benefício assistencial a título de ausência de comprovação da situação de miserabilidade.

11. Ocorre que, no caso dos autos, o acórdão hostilizado não se ateve à renda per capta para concluir pela ausência de prova
da hipossuficiência econômica. A constatação de que a renda per capita formal é inferior a ¼ do salário mínimo não é
suficiente, por si só, para determinar a concessão do benefício em foco. Esta TNU, em acórdão da minha relatoria (PEDILEF
N. 5009459-52.2011.4.04.7001/PR), decidiu que a renda inferior a ¼ do salário mínimo não induz presunção absoluta quanto
ao estado de miserabilidade. Confira-se o seguinte excerto do referido julgado: “Diferentemente do que vem sendo decidido
pelo STJ e por este Colegiado, comungo do entendimento da 3ª TR do Paraná, pois entendo que a miserabilidade não pode ser
presumida, muito menos de forma absoluta, sobretudo quando, como ocorre no caso dos autos, outros elementos de convicção
apontam no sentido da sua ausência. E assim entendo porque a Seguridade Social é regida, dentre outros, pelo “princípio da
seletividade” (Art. 194, II, da CF/88), traduzido na noção de que os seus benefícios e serviços devem ser oferecidos e prestados
nos casos de real necessidade. É de conhecimento notório que a economia brasileira é marcada por alto percentual de
informalidade, não sendo raros os casos de famílias que, a despeito de não registrarem renda formal, ostentam qualidade de
vida satisfatória, de acordo com padrões internacionalmente aceitos.” (TNU – Ac. Unânime - Seção de 9/04/2014)

12. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia com a mais recente jurisprudência desta Turma Nacional, o
que obsta o conhecimento do incidente nos termos da Questão de Ordem nº 13.

13. Incidente de uniformização de jurisprudência não conhecido. A Turma Nacional de Uniformização não conheceu do incidente
de uniformização, nos termos do voto-ementa do juiz federal relator.

(PEDILEF 200870950006325, JUIZ FEDERAL PAULO ERNANE MOREIRA BARROS, TNU, DOU 21/08/2015 PÁGINAS
235/306.)

Se mesmo nos casos em que a renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo por mês não há presunção absoluta de
miserabilidade, a fortiori tal presunção inexiste naqueles casos em que, num grupo familiar de duas pessoas, sendo uma
deficiente e outra idosa, esta recebe benefício previdenciário de um salário mínimo.

Noutras palavras: é necessário produzir a prova relativa à situação financeira da família; que consiste na perícia social.

Pelo exposto, tendo sido a ação proposta em 2018, é inviável presumir que havia miserabilidade desde 2009, quando houve
o primeiro requerimento.

A perícia social ocorreu em 5/4/19. O seu relato comprova a necessidade do pagamento do benefício. Não posso presumir
que tal necessidade existiu e persistiu, continuamente, desde 2009.
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Dado tal contexto, o recurso deve ser provido, fixando-se a DIB na data da citação.

4.   O recurso do INSS deve ser provido, razão pela qual fixo a DIB do BPC-LOAS concedido na sentença na data da
CITAÇÃO do INSS.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos
do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000431101v8 e do código CRC 995003e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000221-96.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JONAS ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JONAS ANTÔNIO DOS SANTOS em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993.

Alega que (i) a sentença, acolhendo o laudo pericial, julgou improcedente o pedido; (ii)  que o próprio INSS
cessou o benefício alegando renda superior a 1/4 de salário mínimo e não por inexistir incapacidade; (iii) o juiz não está
adstrito ao laudo pericial, podendo concluir pela incapacidade utilizando-se de laudos particulares; 

2. Eis o teor da sentença:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95, combinado com o art. 1°, da Lei nº 10.259/01, e estando
devidamente instruído o feito, passo a decidir.

1. FUNDAMENTAÇÃO

...

No caso dos autos, como a parte autora não tem idade superior a 65 anos, cabe a análise do requisito da incapacidade.

O perito médico judicial diagnosticou esquizofrenia (Evento 41, LAUDO1) e concluiu que “conforme avaliação pericial atual
fora concluído que mesmo o autor possuindo as patologias descritas acima, não apresenta impedimentos de longo prazo, pois
não há alterações importantes ao exame físico/mental atual e aos demais documentos médicos que cheguem a impedir o exercício
de suas atividades, nesse momento ou em data anterior, quando afastado, mas sem receber o benefício pretendido. Realiza
tratamento adequado, tem limitações, mas não para afastamento superior a dois anos. Dessa forma, conforme quadro atual,
idade e grau de instrução do autor, não será sugerido seu afastamento do mercado de trabalho, pois não comprova impedimentos
de longo prazo”.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu de seu
ônus processual, não fazendo jus ao benefício por incapacidade pleiteado. Em que pese a impugnação apresentada (Evento 45,
PET1) a perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente
nomeado por este Juízo, sobressaindo-se suas conclusões em relação aos documentos particulares juntados aos autos pelas
partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o
laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59). Observa-
se, no caso concreto, que não há qualquer contradição nas respostas do perito. Dessa forma, reputo suficiente a conclusão do
laudo judicial.

Quanto à análise da miserabilidade, essa se faz desnecessária, diante do quadro de ausência de incapacidade, haja vista que os
aludidos requisitos legais devem ser observados concomitantemente para que seja possível o deferimento do pedido.

Assim, não merece prosperar o pedido de concessão de amparo social, salientando que, em se agravando a situação da parte
autora, poderá postular administrativamente novo beneficio.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.

...

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.
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3. A Sentença julgou improcedente o pedido do autor haja vista não ter sido constatada a sua incapacidade de longo prazo
(por mais de dois anos), embora possua limitações. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que
o autor é portador de esquizofrenia (F20), usa medicações que não apresentam efeitos colaterais significativos, desde que
observados horários e dosagem adequadas conforme a prescrição médica. Acrescentou, ainda, que o autor tem capacidade
de se cuidar no que se refere as atividades cotidianas. .

O autor não trouxe exames ou atestados particulares que declaram sua incapacidade, muito menos se de longo prazo.

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram devidamente analisadas. As
razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa. Contudo,
deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000423881v4 e do código CRC c12d5a89.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000175-67.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIO DE JESUS (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
TEMA 187. SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA EM CONTESTAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS , em face da
sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o
recorrente que (i) na contestação o INSS havia pedido a avaliação socioeconômica do autor, solicitando esclarecimento
específico da relação entre o autor e José Wenceslau Cezana (em nome de qual está o endereço de correspondência do
autor); (ii) a avaliação não foi realizada tendo sido ofendida a ampla defesa do INSS; (iii) Na DER, o autor residia co
Flávio Gomes de Souza - de acordo com o cadastro único do Bolsa Família - que recebeu um salário de R$1075,81 naquele
mês e ano; (iv) caso a sentença seja mantida, que o benefício de prestação continuada seja concedido somente a partir da
citação. 

2. A sentença julgou procedente o pedido com base no Tema 187 da TNU, vejamos: 

Quanto ao requerimento de esclarecimento acerca da relação de parentesco do autor com José Wenceslau Cezana, a avaliação
socioeconômica corresponde à já realizada pelo INSS no processo administrativo, enquadrando-se, portanto, apresente demanda
nos termos do Tema 187 da TNU, vejamos:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da
deficiência, é desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e
fundamentada da autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo; e (ii) Para os requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16),
em que o indeferimento pelo INSS do Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da
deficiência, é dispensável a realização em juízo da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na
via administrativa, desde que inexista impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha
decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo” (grifo nosso).

Desta forma, o autor faz jus ao benefício de amparo social desde 29/08/2017 (data do requerimento administrativo).

 

3. Em contestação, o INSS requereu, de forma específica, a realização de avaliação socioeconômica nos seguintes termos:

"Deverá ser feita a avaliação socioeconômica, com esclarecimento específico da relação de parentesco entre o autor e José
Wenceslau Cezana, em nome de quem está o endereço de correspondênciad o autor. "

Tal requerimento foi reiterado no Recurso Inominado: 

DA OFENSA À AMPLA DEFESA: 

Na contestação este Instituto havia pedido a realização de avaliação socioeconômica, nesses termos:  

Todavia, aquela avaliação não foi realizada, e o juízo preferiu sentenciar, o que ofendeu a ampla defesa do INSS. Por isto,
espera-se a anulação da sentença, para que a prova pedida aconteça. 

DA RENDA NÃO DECLARADA: 

Na DER, em agosto de 2017, o autor residia com Flávio Gomes de Souza, de acordo com o Cadastro Único do Bolsa Família,
contido no processo administrativo juntado. 

E aquele, de acordo com o CNIS agora juntado, recebeu um salário de R$ 1.075,81, naquele mês e ano. 

Tendo em vista a má-fé do autor ao omitir, no pedido administrativo de benefício de prestação continuada, a renda de Flávio, este
Instituto requer a reforma da sentença para afastar o direito ao benefício da LOAS. 
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Sucessivamente, que este seja concedido somente a partir da citação, e não na DER, tendo em vista a omissão na declaração do
autor, no PA

 

Enfim, na contestação houve "impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária", ainda que de forma
bastente sintética.

Com efeito, visto que o INSS apontou concretamente o nome da pessoa com quem o autor residiria e pleiteou fosse
esclarecida a eventual relação de parentesco entre o autor e tal pessoa, depreende-se que o INSS desceu a pormenor relativo
ao caso concreto.

Logo, houve cerceamento de defesa.

4 - Nessas condições, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem a origem para que seja realizada a perícia
socioeconômica, a fim de se esclarecer a relação de parentesco entre o autor e  José Wenceslau Cezana.

5 - Conclusão.

Revogo a tutela deferida. Intime-se a APS-DJ. 

Sem custas e sem condenação em verbas sucumbenciais, nos temros do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

7 - Pelo exposto voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS  para ANULAR a sentença, a fim de
que seja realizada a perícia social.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000404321v12 e do código CRC 36153f3a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5004837-23.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILSON IMIDIO DE ALMEIDA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMA
187. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS , em face da
sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o
recorrente que (i) na contestação o INSS havia requerido a avaliação socioeconômica do autor,  (ii) a avaliação não foi
realizada tendo sido ofendida a ampla defesa do INSS; (iii) a situação de hipossuficiência econômica não restou
demonstrada, sendo imprescindível a feitura do relatório social para o deslinde da presente demanda; (iv) no que concerne
ao critério da deficiência, deve prevalecer a perícia médica administrativa.

2. Eis a sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder benefício de prestação continuada, NB 87/703.552.886-6, desde
o requerimento administrativo, formulado em 25/4/2018.

...

Impedimento de longo prazo

...

A perita do juízo, médica especialista em medicina do trabalho, constatou glaucoma primário de ângulo aberto e miocardiopatia
isquêmica(quesito 3, evento 18). Negou necessidade de assistência permanente de terceiros e prejuízo na convivência em
sociedade (quesitos 8-9). Afirmou que o autor não possui aptidão para trabalhar porque foi submetido a revascularização
miocárdica em outubro de 2017. No momento permanece em classe funcional de II/III e apresentando fração de ejeção do
ventrículo esquerdo 40% (quesito 10). Concluiu que a incapacidade é de longo prazo porque se trata de incapacidade
permanente e total. Devido à evolução desfavorável da cardiopatia apresentada (quesito 15).

O laudo pericial confirma a existência de impedimento de longo prazo que obstrui a participação plena e efetiva do autor na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, considero comprovada a condição de pessoa com
deficiência para os fins da Lei nº 8.742/93.

Para conceder benefício assistencial de prestação continuada, a legislação atual não exige incapacidade para a vida
independente. Exige apenas a existência de limitações que impeçam o deficiente de se integrar plenamente na vida em sociedade,
dificultando a convivência com as demais pessoas. Ainda que o autor não dependa da assistência permanente de terceiros para
os cuidados básicos consigo próprio, o simples fato de não ter condições de trabalhar basta para caracterizar a obstrução de
participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse sentido, a Súmula nº 29 da Turma Nacional
de Uniformização enuncia que “para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente
não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a que impossibilita de prover ao próprio
sustento”.

Renda familiar per capita 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

Na contestação, o INSS alegou que “não há comprovação de que renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus
integrantes, seja inferior a ¼ do salário mínimo”.

O requerimento administrativo foi indeferido exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência. A decisão
administrativa não incluiu na motivação a pressuposição de que a renda familiar seja suficiente para sustentar o requerente
(evento 22).

No processo administrativo, o INSS rotineiramente se limita a apurar a renda familiar per capita com base nas informações
cadastradas no CadÚnico e em outros cadastros ou bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis, conforme
disposto no art. 13, § 3º, do Decreto nº 6.214/2007 e no art. 8º da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de 2018
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(DOU 24/09/2018). Em regra, nenhuma pesquisa externa é realizada no processo administrativo. Quando o INSS detecta na sua
avaliação que a renda familiar per capita extrapola o limite de 1/4 do salário mínimo, a motivação da decisão administrativa
invariavelmente explicita esse fundamento, independentemente de reconhecer, ou não, o impedimento de longo prazo.

É impertinente apurar em juízo matéria fática que não foi controvertida no processo administrativo.

“O próprio INSS, por sua procuradoria, passou a defender ferrenhamente em juízo a necessidade de produção dessa prova
[perícia social com assistente social], que até pouco tempo não trazia maiores impactos orçamentários diretos para a Justiça
Federal.

Porém, o próprio INSS não emprega o mesmo rigor na sua análise administrativa da concessão de benefícios assistenciais de
prestação continuada. Conforme se depreende do Decreto n. 6214/2007 (e posteriores alterações), o INSS realiza a avaliação
social apenas para dimensionar a deficiência e concluir se existe impedimento de longo prazo. No tocante ao critério da renda,
limita-se à análise de dados. (...)

A avaliação social feita pelo INSS, para fins de condições sociais é efetuada na própria agência. O INSS somente desenvolve
algo similar à perícia social quando encontra renda ou núcleo familiar com divergências, ocasião em que promove a pesquisa
externa. Assim, percebe-se que o procedimento judicial [de avalição socioeconômica mediante visita domiciliar com assistente
social] é muito mais rigoroso do que o administrativo, o que pode denotar substituição pela Justiça Federal ao INSS no tocante
à atividade administrativa que lhe compete.” (Nota Técnica nº 06/2018 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal,
instituído pela Portaria nº 369/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal)

O INSS poderá a qualquer tempo revisar o benefício, caso constate objetivamente que o critério de renda não tenha sido
atendido.

Juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a dispor que nas condenações
impostas à Fazenda Pública seriam aplicados, para fins de correção monetária e de juros de mora, os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. O índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança é a Taxa Referencial – TR.

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Eis o teor da decisão:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-
E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Essa decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, foi suspensa, porque em decisão recente Ministro Luiz Fux
deferiu “excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em 25/09/2018). Em sua
decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à modulação
temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à
acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima

(...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”.
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Ocorre que, como colocado desde a primeira decisão, o mérito está decidido. Há apenas discussão sobre a modulação dos efeitos
e, não sobre a legalidade de aplicação dos ìndices de correção da poupança. Não se sabe, pois, qual o momento que o STF
definirá como sendo o do início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.Desse modo, o que o STF quer evitar são os
pagamento antes da modulação. Contudo, não se pode sacrificar o beneficiário, aplicando-se correção que já foi, repito,
afirmada como inconstitucional. E isso porque a modulação poderá abarcar período com correção menor fixada em sentença, o
que prejudicará o segurado.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a conceder à parte autora o benefício assistencial de prestação
continuada, NB 87/703.552.886-6, desde a data do requerimento administrativo. 

Aplicam-se juros de mora a partir da citação.Os valores deverão ser corrigidos com correção monetária desde a data em que
eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em
conformidade com os índices oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art. 5º
da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE 870947 (em 20/09/2017), decidindo a
questão em sede de repercussão geral. Em não sendo definido,até o trânsito em julgado, a modulação dos efeitos da decisão, ou
sendo fixado momento posterior ao da presente demanda, os juros moratórios e a correção monetária devem ser calculados com
base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
redação da Lei 11.960/09. O somatório das prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação fica limitado a 60 salários
mínimos.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. No que se refere ao requisito da deficiência, o perito judicial (Evento 14, LAUDO1) concluiu que o autor é portador de
miocardiopatia isquêmica e não responde ao uso de medicações, não possui aptidão física e mental para trabalhar (quesito
10), que não há atividades compatíveis com a idade e grau de instrução que possa desempenhar, bem como afirmou haver o
risco de agravamento da doença no caso de o autor permanecer trabalhando. A Sentença deve ser mantida nesse ponto. 

4. Na sessão realizada em 21 de fevereiro de 2019, a Turma Nacional de Uniformização julgou o PEDILEF 0503639-
05.2017.4.05.8404/RN, afetado como representativo da controvérsia, a fim de saber se é necessária a realização de nova
avaliação social em juízo - para os fins dos §§ 3º e 6º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 - nas hipóteses em que a referida
avaliação foi favorável ao requerente na esfera administrativa (art. 20, §§ 3º e 6º, da Lei n. 8.742/1993 e Súmulas 79 e 80
da TNU). Vejamos a tese firmada para o Tema 187 da TNU:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do
Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da
prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexista impugnação
específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo” (grifo nosso).

5. No presente caso, o requerimento administrativo se deu em 25/04/2018 (Evento 22, fl. 21), portanto já sob a vigência do
Decreto n. 8.805/2016. Além disso, o benefício fora negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da deficiência.
Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito da miserabilidade na via administrativa. A
autarquia requereu em contestação a elaboração do laudo socioeconômico de forma geral, não havendo impugnação
específica e fundamentada.

6. Desta feita, no que se refere ao critério econômico, a sentença está em consonância com o Tema 187 da TNU.

7.Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

8. Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000421359v12 e do código CRC d046dd73.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001465-54.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FABRICIA CARLA ROCHA IZAIAS (AUTOR)

RECORRIDO: LARISSA ROCHA FERNANDES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
TEMA 187. SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA EM CONTESTAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS , em face da
sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o
recorrente que (i) na contestação o INSS havia pedido a avaliação socioeconômica do autor; (ii) a avaliação não foi
realizada tendo sido ofendida a ampla defesa do INSS; (iii) Não restou comprovado o requisito da miserabilidade nos
presentes autos.

2. A sentença julgou procedente o pedido com base no Tema 187 da TNU, vejamos: 

LARISSA ROCHA FERNANDES, representada por FABRÍCIA CARLA ROCHA IZAÍAS ajuizou a presente ação em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de amparo social ao
portador de deficiência.

...

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise do caso concreto.

A autora alega, em sua inicial, que é portadora de retardo mental associado a transtorno opositor desafiador, (CID10 F70.8 e
F91.3), em uso de vários medicamentos e em acompanhamento psiquiátrico.  

No laudo médico pericial, documento 20, evento 17, a perita do juízo foi conclusiva da seguinte forma em relação à doença que
acomete a autora:

“10.Caso existente, queira o Sr. Perito esclarecer ao Juízo se a(s) doença(s)/lesão(ões) ou seqüela(s), permitem caracterizar a
parte autora como “pessoa com deficiência” e “impedimentos de longo prazo” à luz do disposto nos §§ 2º e 10, do art. 20, da
Lei nº 8.742 de 1993 (com a redação dada pela Lei nº 12.470 de 2011).

Sim.

11.Caso existente, queira o Sr. Perito informar ao Juízo os parâmetros da avaliação médico-pericial da alegada deficiência
(deficiências nas funções e nas estruturas do corpo em correlação à existência de limitação do desempenho de atividades e
restrição à participação social, segundo suas especificidades); bem assim, queira o Sr. Perito informar ao Juízo o respectivo grau
de impedimento(s) de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com base nos princípios da Classificação
Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde – CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde
nº 54.21, aprovada pela 54ª Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. (art. 16 do Decreto nº 6.214 de 2997, com a
redação data pelo Decreto nº 7.617, de 2011). A avaliação da deficiência e do grau de impedimento tem por objetivo comprovar a
existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e, caso existente, aferir o grau de
restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade, decorrente da interação dos impedimentos
com barreiras diversas.

O parâmetro usado foram os laudos do médico psiquiatra que acompanha a paciente e realizou o diagnóstico” (grifo nosso).

Registre-se que para concessão do benefício em questão, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a teor do art. 20, § 2º, da Lei 8.742/93.

Ademais, a referida lei considera como impedimento de longo prazo aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois)
anos (art. 20, § 10, Lei 8742/93).

Neste mesmo sentido, corrobora a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA DEFICIENTE. A LOAS, EM SUA
REDAÇÃO ORIGINAL, NÃO FAZIA DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DA INCAPACIDADE, SE PERMANENTE OU
TEMPORÁRIA, TOTAL OU PARCIAL. ASSIM NÃO É POSSÍVEL AO INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO
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PREVISTOS EM LEI PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ACÓRDÃO QUE MERECE REPAROS. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO PARA RESTABELECER O
BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA.
1. A Constituição Federal/1988 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal,
independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/1993, em seu art. 20, § 2o., em sua redação original dispunha que a
pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 3. Em sua redação atual,
dada pela Lei 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 4. Verifica-se que em nenhuma de suas edições a lei
previa a necessidade de capacidade absoluta, como fixou o acórdão recorrido, que negou a concessão do benefício ao
fundamento de que o autor deveria apresentar incapacidade total, de sorte que não permita ao requerente do benefício o
desempenho de qualquer atividade da vida diária e para o exercício de atividade laborativa (fls. 155). 5. Não cabe ao intérprete
a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos na legislação para a concessão do benefício. 6. Recurso
Especial do Segurado provido para restaurar a sentença que reconheceu que a patologia diagnosticada incapacita o autor para a
vida independente e para o trabalho.
STJ - REsp 1404019/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
03/08/2017) [grifo nosso]

Assim, como no presente caso, a perita do juízo foi categórica ao afirmar que a autora é portador de deficiência, que a impede de
exercer qualquer atividade laborativa futura, bem como, que as medicações de uso apenas amenizam o seu quadro clínico, tenho
que se encontra preenchido o primeiro requisito para concessão do benefício em apreço.

Frise-se que, em matéria tal como a dos autos, em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de eventual deficiência
que a incapacita para o labor e de viver de forma independente, inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Quanto ao segundo requisito, ou seja, miserabilidade da autora, aplico o disposto no Tema 187 da TNU, vejamos:

“Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o
indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é
desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da
autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os
requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do
Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da
prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexista impugnação
específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento
administrativo” (grifo nosso).

Ademais, consta nos autos que a renda familiar é advinda de doações e de “bicos” realizados pela genitora, no montante de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Desta forma, a autora faz jus ao benefício de amparo social desde 31/07/2017 (data do requerimento administrativo).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a estabelecer o benefício de amparo assistencial ao
deficiente ao autor, com DIB em 31/07/2017 e DIP na presente data. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

...

P.R.I.

3. No presente caso, o requerimento administrativo se deu em 31/07/2017 (Evento 24, fl.2), portanto já sob a vigência do
Decreto n. 8.805/2016. Além disso, o benefício fora negado pela autarquia por não atendimento ao requisito da deficiência.
Logo, deve-se concluir que, na espécie, houve o reconhecimento do requisito da miserabilidade na via administrativa. A
autarquia requereu em contestação a elaboração do laudo socioeconômico de forma geral, não havendo impugnação
específica e fundamentada.

4. Desta feita, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e seguindo as premissas do Tema 187 da TNU,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

5.Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte recorrente, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

6. Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000407796v3 e do código CRC a7627e43.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0021344-31.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA (AUTOR)

VOTO

DIREITO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal em face de sentença que julgou procedente o
pedido para condenar a ré a pagar à empresa autora o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos
morais decorrentes de inscrição indevida em serviço de proteção ao crédito. O dano moral deverá ser corrigido
monetariamente pelo IPCA-e a contar da data desta Sentença (Súmula 362 do STJ) e, após a correção, ser acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (mar/2017 – fl. 19), nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do
STJ.

Alega a recorrente o que segue:

A Recorrida é pessoa jurídica, não possuindo honra subjetiva, e não delineou em sua peça inaugural qualquer menção à honra
objetiva

Ou seja, não houve menção a qualquer tipo de ofensa objetiva na exordial, motivo pelo qual, data vênia, merece ser reformada a
r. sentença para que seja excluído o dano moral concedido.

Vale ressaltar que o dano moral em tela não é presumido, devendo ser comprovada a extensão do dano com farta prova
documental, o que não ocorreu.

Por outro lado, caso não seja esse o entendimento desta Egrégia Turma Recursal, merece reforma a r. sentença a quo quanto ao
valor da condenação no pagamento de cunho moral, pois o arbitramento não vislumbrou os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como a extensão da gravidade do dano. Vejamos.

...

A sentença tem o seguinte teor:

Relatório dispensado.

Sem preliminares.

No mérito, observo que a CEF não trouxe aos autos informações acerca das dívidas que originaram as inscrições por ela
inseridas (fls. 19/26). Assim, deixou de cumprir o art. 11 da Lei 10.259/01. Dessa forma, considero processualmente provado,
com base no art. 400 do NCPC, que as inscrições realizadas em face do autor são indevidas.

Ademais, observo que o autor logrou em comprovar o aceite do banco de parcelamento de dívida proveniente do contrato nº.
06.1539.558.000032-70 (fl. 15), apresentando, ainda, comprovantes de pagamentos das parcelas, às fls. 27/38. E, ainda, o autor
demonstrou sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito originadas da inadimplência de contrato nº. 106153955800000,
mesmos números do contato objeto do acordo firmado à fl. 15.

Todavia, não merece prosperar pedido de declaração de inexistência dos pagamentos efetivados pelo autor, uma vez que ele não
demonstrou nos autos quais pagamentos seriam estes. Deferir tal pedido de forma genérica seria, no mínimo, temerário.

Nessa linha de pensamento, imputo à CEF a responsabilidade pelas inscrições indevidas, acarretando ao autor danos morais.

No que se refere ao valor da indenização, este deverá observar os parâmetros habituais, em estrita observância do Enunciado nº
08 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro:

A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que em decisão concisa, os critérios a
seguir, observadas a conduta do ofensor e as peculiaridades relevantes do caso concreto: I) dano moral leve – até 20 SM;
II) dano moral médio – até 40 SM; III) dano moral grave – até 60 SM.

Reputo o dano sofrido como médio, e a falha da CEF como média. Entendo que os fatos narrados causaram na parte autora
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, a ponto de se configurar lesão aos bens que integram os direitos da
personalidade (como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, entre outros), estando, então, caracterizada a hipótese de
indenização por danos morais. Dano médioe falha média me direcionam a balizar o dano moral em aproximadamente 75% do
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patamar máximo para a parametrização do dano médio, nos termos acima, consubstanciando em valor aproximado de R$
30.000,00 (trinta mil reais). Não obstante, como o autor requereu condenação no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), limito o valor da condenação no presente feito ao valor requerido.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que a ré/recorrente
não trouxe aos autos o contrato que teria sido firmado pela autora/recorrida, não havendo respaldo probatório para as
alegações constantes da contestação e do recurso inominado.

A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é
presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (REsp 1715545.2017.03.22858-9, Rel Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 16/11/2018)

O entendimento prevalece, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, como se vê no seguinte acórdão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO.
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte. 2.
Agravo interno a que se nega provimento.

(AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1328587 2018.01.77880-8, RAUL ARAÚJO, STJ
- QUARTA TURMA, DJE DATA:22/05/2019 ..DTPB:.)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, contudo, merece reforma a sentença.

A autora não narra qualquer desdobramento dos fatos que tenha lhe causado dano moral além do presumido.  

Assim é que o valor de R$ 25.000,00 mostra-se desproporcional, acarretando enriquecimento sem causa, pelo que deve ser
reduzido.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reduzir o valor
da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida, no mais, a sentença.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000421039v5 e do código CRC a776ed88.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5008058-14.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BATISTA DA CRUZ (AUTOR)

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO
GOZADAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DA TNU FIXADO
NO PEDILEF 5000793-77.2016.4.04.7101/RS – TEMA 162. CRITÉRIOS DE JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.492.221/PR. TESE FIXADA EM
RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face da sentença que julgou
procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização no valor da última
remuneração percebida na ativa pelo autor, acrescida de um terço e na forma dobrada, referente
ao período aquisitivo de férias contido no lapso temporal de 01/02/1986 a 31/12/1986;
determinou-se ainda a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5%
ao mês, desde o ato ilícito (art. 398 do CC). Alega a União que o período de Curso de
Formação não é considerado tempo de serviço militar ativo e que a conclusão deste curso é
seguida pelas etapas de Juramento à Bandeira, Promoção e Verificação de Praça e
Incorporação, a partir das quais foi inaugurada a contagem do período aquisitivo de
férias.  Aduz, por fim, que os juros de mora são devidos a partir da citação e a correção
monetária, desde quando devida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

2 -  A matéria foi submetida pela TNU a julgamento em regime de representativo de
controvérsia – PEDILEF nº 5000793-77.2016.4.04.7101/RS, Tema 162, em 22/02/2018 e
trânsito em julgado em 05/06/2018, que fixou a seguinte tese:

O PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO GERA DIREITO A
FÉRIAS REGULAMENTARES AO MILITAR INCORPORADO, UMA VEZ QUE INEXISTE
QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE AS MODALIDADES DOS SERVIÇOS MILITARES
(OBRIGATÓRIO E DE CARREIRA) NO ARTIGO 63, DA LEI Nº 6.880/80, CABENDO A
REPARAÇÃO MEDIANTE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SEM DIREITO À DOBRA,
CORRESPONDENTE À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA, ACRESCIDA DO TERÇO
CONSTITUCIONAL, OBEDECIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS, NOS CASOS
EM QUE A PARTE JÁ HOUVER SIDO DESLIGADA DAS FORÇAS ARMADAS.

3. Neste contexto, o autor faz jus ao pagamento de indenização de férias não gozadas referente
ao período de 01/02/1986 a 31/12/1986, na modalidade simples, acrescidos do 1/3
constitucional, pelo que a sentença merece parcial reforma.

4. Juros de mora e correção monetária.
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A sentença fixou que os juros moratórios devem ser calculados com base no índice de
remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela
Lei nº 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-e. A UNIÃO pretende que esta TR-ES
altere o critério de correção do débito fixado na sentença, para que incida integralmente o art.
1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 20/09/2017, data do julgamento do RE 870.947

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro
lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18). Contudo, em
decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses embargos de
declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a conclusão do
julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos.

5.  Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

6.  Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da União para
reformar a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar a UNIÃO ao
pagamento de indenização de férias não gozadas pelo militar, referente ao período aquisitivo de
01/02/1986 a 31/12/1986, na modalidade simples, acrescidos do 1/3 constitucional.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000396951v7 e do código CRC a19e8b77.
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Informações adicionais da assinatura:
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RECURSO CÍVEL Nº 5012485-54.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO SOARES SANTOS (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do
Espírito Santo - UFES em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado
por ela interposto para excluir da condenação a multa por ligigância de má-fé, bem como
reformar a sentença quanto à correção monetária, nos termos explicados no voto condutor.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto ao termo inicial do cômputo
de juros, expressamente tratado no recurso inominado.

De fato, o recurso inominado contém pedido expresso de incidência de juros
moratórios a partir da citação, não tendo o acórdão embargado tratado da questão, pelo que
reconheço a omissão apontada.

A sentença determinou que os valores da condenação deverão ser corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E e, após, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a
contar da data em que cada pagamento era devido.

Os juros de mora incidem a partir da citação, tendo em vista o disposto no art.
240 do Código de Processo Civil, segundo o qual a citação válida, ainda quando ordenada por
juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).

 Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO para reformar a sentença também quanto ao termo inicial dos juros de
mora, que incidirão a partir da citação.

   

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000431426v3 e do código CRC f4292194.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5016261-62.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ELPIDIO RODRIGUES DE
OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a sentença deve
ser anulada uma vez que não houve a avaliação das condições sociais do recorrente  - não
houve laudo social, o que impossibilitou o autor de comprovar sua condição de miserabilidade
social; (ii) não há nos autos comprovação de suficiência financeira como indicada pelo juiz
sentenciante; (iii) o fato de a esposa do recorrente receber aposentadoria com renda de
R$1144,23 não ampara a decisão de improcedência.

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder benefício assistencial de
amparo ao idoso desde 24/1/2018.

O requerimento administrativo NB 88/703.444.076-0, formulado em 24/1/2018, foi indeferido
porque a renda per capita familiar foi considerada igual ou superior a 1/4 do salário mínimo
vigente na data do requerimento administrativo (evento 1, INDEFERIMENTO6).

Tem direito ao benefício de prestação continuada a pessoa idosa que não possui meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93). 

O autor, nasceu em 9/7/1949 (evento 11, PET2, fl. 1). Já havia completado 65 anos de idade na
data do requerimento administrativo. A controvérsia limitou-se ao requisito financeiro. 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

O autor declarou que mora com sua esposa, Ruth Bragio de Oliveira, nascida em 29/03/57, e
com seu filho, Mateus Bragio de Oliveira, nascido em 23/08/2000. Afirma que tem uma filha de
42 anos, que não mora na residência. Relata que a única renda é a da esposa, proveniente de
aposentadoria no valor de R$ 998,00. 

Em contestação, o INSS sustentou que "a situação de hipossuficiência econômica da Parte
Autora não restou demonstrada, NÃO se apurou a composição e renda familiar da Parte Autora,
sendo imprescindível a feitura do RELATÓRIO SOCIAL para o deslinde da presente demanda. A
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Parte Autora vive com a sua esposa – RUTH BRAGIO DE OLIVEIRA, que percebe o benefício
de APOSENTADORIA POR IDADE URBANA no valor de R$ 1.144,23. Impende ressaltar que a
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA é de R$ 180,39 (01/2019), que para uma família que se diz
humilde é extravagante" (evento 11, CONT5).

O INSS não exibiu a cópia do processo administrativo (evento 13).

A esposa do autor recebe benefício de aposentadoria por idade, desde 29/3/2017, no valor de
R$ 1.144,23 (competência de 2/2019) (evento 11, PET2, fl. 6).

O valor da aposentadoria recebida pela esposa é superior ao salário mínimo. Ressalto que, para
efeito de aferir a situação de miserabilidade em termos objetivos, o aludido benefício não pode
ser desconsiderado. O art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 (estatuto do idoso),
prescreve que o benefício assistencial de prestação continuada já concedido a qualquer membro
da família, que seja idoso e tenha pelo menos 65 anos de idade, não deve ser computado para os
fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 

O benefício auferido pela esposa  (aposentadoria por idade) tem valor superior ao do benefício
de prestação continuada (um salário mínimo). Dessa forma, não é possível a aplicação
analógica da situação prevista no art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003.

A renda mensal per capita supera o limite de ¼ do salário mínimo. Sob o critério objetivo
definido em lei, a família tem condições de sustentar o autor.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.557/MG pelo
rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o critério de aferição da renda
mensal previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 deve ser considerado apenas como um limite
mínimo de renda, abaixo do qual a miserabilidade fica objetivamente configurada, sem
descartar, porém, a possibilidade de o juiz levar em consideração outros fatores referentes à
situação econômico-financeira do beneficiário e que tenham o condão de comprovar a condição
de miserabilidade da parte e de sua família. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, declarou
inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993, por considerar que o critério baseado
na renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo está defasado para
caracterizar a situação de miserabilidade (REs 567.985 e 580.963, julgados em 17/4/2013; Rcl
4.374, julgada em 18/4/2013). Assim, ainda que a renda familiar mensal per capita seja superior
a ¼ do salário mínimo, é possível a aferição da condição de hipossuficiência econômica do
idoso ou do portador de deficiência por outros meios. 

O autor declarou que o imóvel é próprio e que as despesas fixas comprovadas são luz, água e
telefone (evento 6). O autor apresentou comprovantes de conta de água (R$ 93,03), luz (R$
180,39) e telefone (R$ 32,90) (evento 6, OUT2).

Os gastos mensais comprovados são inferiores à renda mensal da família do autor, o que
permite inferir que a família tem condições de sustentá-lo. As condições de moradia, nesse caso,
não teriam potencialidade para influenciar no ersulatdo do julgamento. Por isso, é
desnecessário expedir mandado de constatação das condições de moradia.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº
10.259/01).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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3.  A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção do
inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é a
perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se engrandecem
muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem passivamente,
deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para que, por si
mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da comunidade.”
(MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a redefinição do
papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de Direito da PUC-
RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil. Somente
se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que deve entrar em
atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas principal,
muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá em
detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação primária
do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos da
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).
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5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no que
refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. O autor respondeu ao questionário do juízo (Evento 6), momento em que lhe foi
oportunizado comprovar as suas reais condições de vida.  Conforme ali exposto, o grupo
familiar do autor é composto por sua esposa e seu filho estudante, nascido em 23/08/2000 -
hoje com 19 anos. Moram em residência própria e não fazem uso de medicamentos de uso
contínuo, nem necessitam de alimentação especial. As despesas comprovadas pelo autor não
ultrapassam os rendimentos mensais de seu grupo familiar (aposentadoria recebida por sua
esposa).

7. Conclui-se que não há miserabilidade no presente caso. 

8.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º,
do Código de Processo Civil.

10.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000425559v4 e do código CRC 14259202.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001541-84.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DOMINGAS MADALENA GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por DOMINGAS MADALENA
GOMES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que: 

Em que pese o entendimento do MM. Juiz a r. Sentença há de ser reformada porquanto os bens
que guarnecem o lar fruto de economias e anos de trabalho do esposo, e embora o filho tendo
condições de trabalho e o busque não o consegue. Assim, preenchidos os requisitos idade
superior a 65 anos de idade e renda inferior a 1/4 do salário mínimo faz jus e deve ser
reformada a r. Sentença para conceder o benefício assistencial.

2. Eis o teor da sentença:

Vistos, etc.

Dispensado o relatório (art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001).

Trata-se ação de conhecimento proposta por DOMINGAS MADALENA GOMES, 67 anos, em
face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando benefício de
amparo assistencial à pessoa portadora de deficiência, previsto no art. 203, V da CF/88.

O benefício de prestação continuada previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição da
República e regulamentado pela Lei nº 8.742/93, tem como escopo garantir o pagamento de um
salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência – incluindo o incapacitado para o
trabalho - ou ao idoso com mais de 65 anos impossibilitado de prover sua própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família (art. 20, caput da mencionada Lei combinado com o art. 34,
caput da Lei nº 10.741/03). 

Trata-se de instituto de natureza assistencial, que busca garantir a básica dignidade da pessoa
humana, de acordo com os ditames legais, sua concessão é vinculada ao preenchimento de dois
requisitos legais: a incapacidade de obter o próprio sustento e a percepção de renda familiar
per capita não superior a ¼ de salário mínimo (Lei nº 8.742/93, art. 20, §§ 2º e 3º). 

De acordo com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “o
critério de aferição da renda mensal previsto no § 3.º do art. 20 da Lei n.º 8.742/93 deverá ser
observado como um mínimo, não excluindo a possibilidade de o julgador, ao analisar o caso
concreto, lançar mão de outros elementos probatórios que afirmem a condição de
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miserabilidade da parte e de sua família. 2. ‘A limitação do valor da renda per capita familiar
não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios
para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um
elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a
miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.’ (REsp
1.112.557/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
20/11/2009). 3. ‘Em respeito aos princípios da igualdade e da razoabilidade, deve ser excluído
do cálculo da renda familiar per capita qualquer benefício de valor mínimo recebido por maior
de 65 anos, independentemente se assistencial ou previdenciário, aplicando-se, analogicamente,
o disposto no parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso.’”(Pet 2.203/PE, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 11/10/2011). (Processo AGA
201100107087AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1394595
Relator OG FERNANDES STJ Órgão julgador Sexta Turma Fonte DJE DATA:09/05/2012)

Assim, o fato de a renda per capita estar acima do valor correspondente a ¼ do salário mínimo,
por si, não impede a concessão do benefício de prestação continuada, desde que o conjunto
probatório conduza à conclusão de que a parte não tem condições de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família.
Observa-se, neste sentido, que o termo família é definido pela Lei 8.742/1993, no art. 20, §1º:

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros,
os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

No caso em tela, a família é formada pela autora, seu marido que recebe um salário mínimo de
aposentadoria e seu filho de 24 anos. 

Entendido que o valor referente ao benefício previdenciário recebido pelo esposo não deve
figurar no cômputo para cálculo de renda per capita, percebe-se então que a autora tem renda
nula para a manutenção das necessidades básicas.

Destarte, em que pese ter sido descrita renda do grupo familiar nula, é necessário levar em
consideração o caso concreto, a partir do qual extraio, conforme auto de constatação (Evento
25, CERT2), que a família reside em casa própria, com condições adequadas, na qual consta
mesa com cadeiras, TV LCD, jogo de quarto, geladeira e fogão. Além disso,o filho é maior e tem
condições de ingressar ao mercado de trabalho, não servindo o benefício assistencial para
atender situações transitórias de desemprego. 

Saliente-se que o benefício de amparo social deve ser concedido quando demonstrada com
clareza a hipossuficiência de renda. Não houve comprovação de despesas extraordinárias, além
daquelas essenciais à subsistência.

De fato, há que se entender que a finalidade do benefício de amparo social não é complementar
a renda de pessoas pobres e que têm o indispensável amparo familiar, mas sim de amparar
aqueles que comprovem condição de extrema miséria, sob pena de descaracterizar o benefício e
faltar recursos para quem realmente necessita dele para sobreviver.

Nesse passo, observo que não há no conjunto probatório elementos que possam induzir à
convicção de que a parte autora está entre o rol dos beneficiários descritos na legislação, vez
que não logrou comprovar o requisito da miserabilidade.

Destarte, considerando que não há nenhum quadro de efetiva miserabilidade da autora, não
merece prosperar o pedido de concessão de amparo social.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
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Caso venha a ser interposto recurso, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para apresentar
contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma
Recursal.

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-
se.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3.  A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção do
inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é a
perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se engrandecem
muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem passivamente,
deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para que, por si
mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da comunidade.”
(MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a redefinição do
papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de Direito da PUC-
RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil. Somente
se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que deve entrar em
atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.
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4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas principal,
muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá em
detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação primária
do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos da
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no que
refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. Note-se pelo mandado de verificação cumprido pelo oficial de justiça (Evento 25) que o
recorrente mora em casa própria. A casa é toda revestida de cerâmica e apresenta boa
preservação. Há moveis bem conservados, TV de LCD, computador, dentre outros. As despesas
declaradas (R$300,00 em supermercado, R$100,00 em energia elétrica, R$90,00 com água,
R$100,00 em medicação) são menores do que o valor recebido de aposentadoria por seu
marido.

7. Conclui-se que não há miserabilidade no presente caso. O autor e sua esposa vivem em
condições simples, mas o contexto dos autos revela que não há situação de miserabilidade. 

8.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º,
do Código de Processo Civil.

10.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000432724v4 e do código CRC 93185c21.
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RECURSO CÍVEL Nº 5008168-13.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LEONARDO CALMON (AUTOR)

VOTO

TRIBUTÁRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 703 DO DECRETO
6.759/2009. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE MÁ-FÉ DO
CONTRIBUINTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela União contra sentença que declarou a
inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que tange à multa cobrada por
ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria mencionada na inicial, bem como determinou
que a ré cobre o imposto de importação da mercadoria descrita na inicial, na alíquota de 60%
(sessenta por cento) do valor constante do documento do Evento 1, Doc. 08, fl. 01, o qual
deverá ser convertido para moeda nacional, considerando a cotação do dólar do dia em que a
mercadoria entrou no Brasil.

Alega a recorrente o que segue:

O subfaturamento do valor da mercadoria na declaração de importação enseja a incidência da
multa prevista no art. 703 do Regulamento Aduaneiro de 2009:

Art. 703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma do
art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a
diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725 e
dos acréscimos legais cabíveis.

De acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade pelo cometimento
de infração à legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável e da
efetividade e extensão dos efeitos do ato:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

Importante salientar que, também nos termos do art. 94, §2.º, do DL 37/66, a responsabilidade
pela inobservância da legislação aduaneira independe da vontade do agente:

"Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natura lou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los. (...) § 2º - Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."

Estes dispositivos legais chancelam a responsabilidade objetiva e visam evitar subterfúgios para
o descumprimento da legislação tributária, dada a relevância dos efeitos gerados pelo seu
desatendimento e as brechas abertas para todo tipo de ilícito, especialmente no campo de
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importação.

Portanto, o fato é que a conduta do autor está tipificada nas normas acima aludidas. Portanto, à
vista dos dispositivos acima transcritos, é evidente que a aplicação da multa em razão do
subfaturamento independe da verificação de fraude, sonegação ou conluio, bastando comprovar
a diferença entre o preço declarado e o efetivamente praticado na importação.

Em suma: não há mácula no lançamento da multa pelo subfaturamento, pelo que é de direito o
seu restabelecimento.

REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, requer a reforma da sentença para fins de restabelecer a multa aplicada
pela Alfândega.

A sentença está assim fundamentada:

A parte autora efetuou, pela internet, a compra de um aparelho celular, no valor de US$ 170,75
(cento e setenta dólares e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal constante do Evento 1,
Doc. 08, fl. 01. Aduz que, por ocasião da entrada da mercadoria no Brasil, lhe foi cobrado o
imposto de importação acima do devido, no valor de R$ 402,00 (quatrocentos e doze reais), bem
como lhe foi aplicada uma multa de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

Alega que, após ter protocolizado recurso administrativo, tanto o imposto, quanto a multa,
foram majorados para R$ 827,86 (oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) e R$
425,30 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), respectivamente.

Argumenta que a importação da mercadoria é legalo, assim como seu valor está devidamente
registrado na nota fiscal, não havendo motivo para que lhe seja aplicada a penalidade de multa.

Por fim, ressalta que não está se esquivando de pagar o imposto devido, porém requer a
cobrança no percentual legal de 60% do valor da nota fiscal.

A União, em contestação, relata que quando o produto ingressou no território nacional, através
da Alfândega de Curitiba, em 17/05/2018, a Declaração de Importação de Remessa apresentava
valor de base de cálculo de US$ 60,00 (R$ 220,51), constante do formulário CN22. Desta forma,
foi realizado o arbitramento da base de cálculo, nos termos do art. 86 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto nº 6.759). Inicialmente foi arbitrado o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais)
e multa de 100% do valor da diferença entre o valor declarado e o valor arbitrado, conforme
previsto no art. 703 do referido regulamento. Posteriomente, com a apresentação da nota fiscal
pelo autor, o valor foi retificado para R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Na matéria de fundo, questiona-se, por meio da presente ação, a legalidade da multa aplicada
em razão da declaração de importação ter apresentado valor inferior do produto com relação
ao praticado no mercado.

No caso, a parte autora indicou que pagou pelo aparelho celular a quantia de US$ 170,00
(cento e setenta dólares) o que equivalente a R$ 606,76 (seiscentos e seis reais e setenta e seis
centavos), conforme comprovado na sua fatura de cartão de crédito constante do Evento 1, Doc.
08, fl. 02, sendo este o mesmo valor constante da nota fiscal (Commercial Invoice) que veio
acompanhando a mercadoria (Evento 01, Doc. 08, fl. 01).

Registre-se que embora haja previsão para a aplicação de multa para o caso de informação de
valor divergente da mercadoria (artigo 703 do Decreto 6759/2009), entendo que a imposição da
aludida penalidade - no caso concreto - representa medida desproporcional.
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Com efeito, é necessária uma visão teleológica e sistemática da legislação aduaneira, a fim de
verificar a conduta do importador diante das circunstâncias do caso, ainda mais quando se trata
de penalidade.

Inicialmente, calha destacar que, a teor do artigo 136 do CTN, a responsabilidade por infrações
fiscais deve ser considerada, em regra, objetiva, inclusive para o terceiro solidariamente
responsável. Contudo, o CTN contém atenuante à regra, que versa sobre princípios de
interpretação e aplicação das infrações fiscais. Diz seu artigo 112 que "A lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria,
imputabilidade, ou punibilidade; IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação".

No caso dos autos, como afirma a ré, o próprio autor apresentou administravamente a nota
fiscal da mercadoria, com o valor correto, o que serviu, inclusive de base para que a requerente
retificasse (a maior) o valor do imposto devido.

Nesse sentido, gizo que a informação foi prontamente retificada pela parte autora, cumprindo a
exigência legal. 

De outro giro, não há qualquer evidência de má-fé na conduta do autor (importador) que
caracterize fraude inequívoca, ou qualquer elemento que indique prática abusiva ou início de
investigação de sonegação de tributos em relação à compra do produto importado.

Portanto, a caracterização da conduta à aplicação da multa está baseada em mera presunção
(responsabilidade objetiva), o que é incabível para ensejar sua incidência, devendo prevalecer a
regra do art. 112 do CTN, que dispõe que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensões de seus efeitos e
quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade.

Nesse sentido, há precedente da Egrégia Regional da 4.ª Região:

TRIBUTÁRIO. REGULAMENTO ADUANEIRO. EXPORTAÇÃO. MULTA. ART. 532.
DECRETO 91.030/85. ART. 112. CTN.

A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira
mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensões de seus efeitos e quanto à autoria,
imputabilidade, ou punibilidade.

Inexistindo qualquer evidência de má-fé na conduta do exportador que caracterize a
fraude inequívoca, ou algum elemento concreto que indique alguma vantagem que adviria
em favor da empresa pelos fatos ocorridos, inaplicável a multa prevista no art. 532, I, do
Decreto 91.030/85.

(AC N.º 2001.04.01.083670-0/SC, Rel. Des. Federal JOÃO SURREAUX CHAGAS, DJU
11/08/2004)

Em face disso, o pedido é de procedência para anular-se a multa imposta ao requerente e
condenar-se a União a liberar a mercadoria em questão, mediante o pagamento unicamente do
imposto de importação devido, na alíquota de 60% do valor constante da nota fiscal.

Para os respectivos cálculos, deve ser utilizado o valor da cotação do dólar na data em que a
mercadoria deu entrada no Brasil. 
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...

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do
CPC, para:

a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que tange à multa
cobrada por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria mencionada na inicial;

b) determinar que a ré cobre o imposto de importação da mercadoria descrita na inicial, na
alíquota de 60% (sessenta por cento) do valor constante do documento do Evento 1, Doc. 08, fl.
01, o qual deverá ser convetido para moeda nacional, considerando a cotação do dólar do dia
em que a mercadoria entrou no Brasil;

Assiste razão à União. Independe da caracterização de má-fé por parte do importador
a incidência da multa prevista no art. 703 do Decreto 6.759/2009, segundo o qual nas
hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma do art. 86 ou do
efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a diferença, sem prejuízo da
exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725 e dos acréscimos legais cabíveis.

A retificação do valor do objeto importado, por parte do contribuinte, após a cobrança inicial do
imposto e da multa devidos, não o exime do pagamento dos respectivos e corretos valores.

A multa foi corretamente apurada, com valor corresponde a 100% da diferença entre
o efetivamente pago pelo objeto (U$ 170,75 ou R$ 627,55) e o declarado no formulário CN22
(U$ 60,00 ou R$ 220,51, conf. informado no ev. 6, out2), ou seja, R$ 406,92.

Ressalte-se que, prescindindo de fraude ou má-fé do contribuinte a incidência da multa em tela,
não há qualquer dúvida a ensejar a aplicação do disposto no art. 112 do Código Tributário
Nacional, quanto à capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

O recurso da UNIÃO deve ser provido para reformar, em parte, a sentença e julgar
improcedente o pedido de "condenação da União em isentar-lhe da cobrança da multa
cobrada no IR nº 1800003033769 sobre a remessa do bem importado pelo autor, nov alor
atual de R$ 406,92 (quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos)". Sem condenação
em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000421732v13 e do código CRC a2ab9111.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5006372-50.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: RENATO MOTA VELLO (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que a
condenou a restituir ao autor o valor pago a título de importação, uma vez que não restou
ultrapassado o limite de isenção de U$ 100,00 (cem dólares), independentemente da condição
do vendedor (remetente) da mercadoria.

Alega a embargante o que segue:

O acórdão negou provimento ao recurso inominado interposto pela Ré, condenando-a ainda ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. De acordo com a
fundamentação, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU, ao julgar o
PEDILEF nº 05043692420144058500, fixou o entendimento no mesmo sentido da sentença
recorrida quanto à condição de o remetente ser pessoa física. 
Ocorre que a leitura da sentença revela que o pedido do autor foi julgado procedente em razão
de sua compra não ter ultrapassado o limite de U$ 100,00 (cem dólares). Por fim, restou
consignado na sentença que deve ser DESCONSIDERADO o fato de que os vendedores das
mercadorias são pessoas jurídicas. 
Nesta linha, observa-se que o fundamento adotado no acórdão para a rejeição do recurso da Ré
não encontra amparo nos fatos provados na presente ação. A sentença não afastou a incidência
tributária em razão do remetente ser pessoa física. A sentença acolheu o pedido do autor em
razão de que a remessa postal possuía valor inferior a U$ 100,00 (cem dólares).
O documento 4 do evento 1 atesta que o remetente é pessoa jurídica

...

A contradição ensejadora destes embargos é inequívoca, data venia, uma vez que o pressuposto
fático invocado no acórdão (remetente pessoa física) não se faz presente nesta ação, conforme
prova documental produzida pelo próprio autor.
Isto posto, requer à Vossa Excelência seja sanada a contradição acima apontada e, assim, dado
integral provimento ao recurso da Ré fundado na atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (documento 2 do evento 16).
 

O acórdão está fundamentado no entendimento da TNU, proferido no julgamento
do PEDILEF 50277889220144047200, afetado como representativo de controvérsia,
entendimento esse no sentido de que (i) o estabelecimento da condição de o remetente ser
pessoa física (cf. previsto no ato infralegal) não tem respaldo no Decreto-lei 1.804/80, (ii)
assim como a limitação da isenção a produtos de até U$ 50,00 (cinquenta dólares
americanos).
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O pressuposto fático considerado no acórdão foi de que a sentença condenou a
União a restituir ao autor o valor pago a título de importação, uma vez que não restou
ultrapassado o limite de isenção de U$ 100,00 (cem dólares), independentemente da condição
do vendedor (remetente) da mercadoria.

Ressalte-se que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça referido nos embargos
de declaração, constante do documento 2 do evento 16, foi proferido pela Segunda Turma, não
tendo sido proferido em recurso repetitivo e não vinculando, portanto, outras instâncias, ao
contrário do acórdão proferido pela TNU, mencionado no voto condutor do acórdão
embargado.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do decisum
embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de
eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando
presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou
obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de
embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado.
Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já
apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000410559v3 e do código CRC d45223d8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000100-71.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GUILHERME COZENDEY GUIZAN (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: SERASA EXPERIAN (RÉU)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA ANTES DA INSCRIÇÃO
OBJETO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO
INOMINADO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o
processo sem resolução do mérito quanto à ré SERASA S.A., com fulcro no art. 485, IV, do
CPC e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, acolhendo parcialmente o pedido
deduzido na inicial para condenar a CEF a excluir o nome do demandante dos cadastros de
inadimplentes, em virtude da dívida no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais),
vencida em 14/11/2017 (anexo 2 do evento 1). 

Alega o recorrente o que segue:

...

Como se vê Excelência a Recorrente só não deferiu o dano moral porque o Recorrente teria
restrição pretérita (válida), o que não merece prosperar, data máxima vênia, porque tal
restrição, se refere ao mesmo fato o que pode se aferir no mesmo evento “13” (a CEF tinha
incluído no SERASA em 14.11.2017 – valor de R$ 225,88 – fl. 10 e, verificado sua falha retirou e
depois incluiu de novo em 29.04.2018, mesmo valor de R$ 225,88 – fl. 8) como denota o
documento juntado pela SERASA. 

Portanto, data máxima vênia, a restrição pretérita que motivou o indeferimento da indenização
de danos morais, também fora inválida (MESMO FATO, MESMA DATA, MESMA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Retirado uma vez e incluso uma segunda vez, SEM MAIORES
DETALHES e sem conhecimento do recorrente que só verificou a anomalia nos tempos atuais).

A sentença está assim fundamentada, quanto ao dano moral:

...

Diante do exposto, deve prosperar o pedido autoral de retirada do nome do autor dos cadastros
de inadimplentes, no que diz respeito, exclusivamente, à negativação reconhecida por este juízo
como indevida.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, ressalto, todavia, que muito embora a
inscrição indevida do nome de alguém nos órgãos restritivos de crédito configure dano moral
presumido, no caso dos autos o pleito a título de indenização por danos morais não merece
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prosperar, tendo em vista que a parte autora já possuía outra anotação inserida por outro
credor, conforme se verifica à fl. 12, doc. 10, do evento 13.

Diante disso, quanto à inscrição realizada em 26/08/2017 (fl. 12, doc. 10, do evento 13), aplica-
se ao caso a inteligência da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Verifica-se no ev. 13 - cont1, que o autor possuía duas inscrições: a primeira incluída em
29/04/2018 e excluída em 02/05/2018, relativa a dívida vencida em 14/11/2017 (fl. 8) ; e a
segunda incluída em 26/08/2017 e excluída em 21/11/2017, relativa a dívida vencida em
10/08/2017 (fls. 12/13).

Não procede o alegado no recurso do autor. O documento de fl. 10 do ev. 13, cont1,
corresponde à exclusão, em 02/05/2018, da inscrição operada em 29/04/2018, exatamente como
consta do documento de fl. 8. O documento de fl. 12, mencionado na sentença é referente a
outra inscrição, relativa a dívida do autor como avalista, a qual foi paga pelo autor, como consta
da fl. 13, após a comunicação comprovada às fls. 14/17.

Ocorre que a inscrição referida na sentença, embora seja relativa a dívida diversa, já
havia sido excluída (em 21/11/2017 - ev13-cnt1,pág.12) quando da inscrição objeto desta
ação (29/04/2018, cf. evento13-cont1, pág.8).

Nesse caso, não se configura a hipótese tratada na Súmula 385 do STJ, que exclui o dano
moral pela preexistência de inscrição legítima. Ora, a inscrição já excluída quando da
inscrição impugnada nesta ação não poderia ter o condão de afastar eventual dano moral
decorrente da última.

A sentença reconheceu ser indevida a inscrição, considerando o seguinte:

Quanto ao mérito, a relação jurídica material deduzida enquadra-se no conceito de relação de
consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90 (CDC), sendo a responsabilidade do
fornecedor de ordem objetiva, cabendo ao consumidor demonstrar que sofreu um prejuízo, em
decorrência de uma conduta àquele imputável, bem como que entre ambos existe um nexo causal
(art. 14 do CDC). A natureza da ré – instituição bancária – não lhe retira a qualidade de
fornecedora de serviços (art. 3º, §2º, do CDC), conforme definido no verbete nº 297 da Súmula
do STJ e no acórdão proferido pelo STF na ADIn nº 2591.

Aduz a parte autora que mesmo após ter encerrado a conta bancária que mantinha junto à CEF,
regularizando as pendências, foi surpreendido com a negativação de seu nome junto ao Serasa,
por dívida relacionada à referida conta, no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais),
vencida em 14/11/2017 (anexo 2 do evento 1).

Nesse contexto, estando a parte autora a afirmar que é indevida a cobrança que motivou a
negativação de seu nome junto ao SERASA, caberia à ré, no mínimo, comprovar o fundamento
desse débito, e, por conseguinte, a legitimidade de tal inscrição, ônus do qual, no entanto, não
se desincumbiu.

A demandada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não trouxe, com a contestação
(momento processual oportuno para produção de prova documental - art. 434 do CPC), prova
capaz de dar sustentação à cobrança cuja inadimplência motivou a inscrição do requerente nos
cadastros restritivos de crédito, mesmo ciente da inversão do ônus probatório em seu desfavor
(evento 3).
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Com efeito, a ré não foi diligente em juntar aos autos qualquer documento capaz de
fundamentar a suposta dívida.

Portanto, diante da ausência de fundamentos que poderiam tornar legítima a inclusão, é
possível concluir que a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por
dívida no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), vencida em 14/11/2017 (anexo 2
do evento 1), é indevida.

Diante do exposto, deve prosperar o pedido autoral de retirada do nome do autor dos cadastros
de inadimplentes, no que diz respeito, exclusivamente, à negativação reconhecida por este juízo
como indevida.

Não tendo sido interposto recurso pela Caixa, não cabe nova análise da regularidade da
inscrição.

Sendo indevida a inscrição, a indenização por dano moral impõe-se, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme diversos precedentes, dentre os
quais o AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

Uma vez que não foi demonstrada nenhuma circunstância que revele prejuízo maior do que o
presumido e que a inscrição indevida perdurou por apenas quatro dias, eis que, conforme ev.
13, cont.1, fls. 8/10, foi incluída em 29/04/2018 e excluída em 02/05/2018, data em que o autor
compareceu à agência bancária, arbitro o valor do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO
AUTOR para condenar a Caixa Econômica Federal a pagar-lhe o valor de R$ 2.000,00,
corrigido monetariamente desde a data do acórdão (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de
mora desde 29/04/2018 (Súmula 54 do STJ).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000423668v14 e do código CRC 86a12c40.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0021780-87.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. (RÉU)

RECORRIDO: ZAQUEU MOTA PEREIRA (AUTOR)

VOTO

CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Pan S.A. em face da sentença que o
condenou, juntamente com a Caixa Econômica Federal, no pagamento ao autor de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada réu, bem como ao cancelamento do débito em nome do autor, indicado à fl. 15, e à
retirada do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes em razão do débito em questão.

Alega o recorrente o que segue:

Primeiramente, imprescindível apontar a ilegitimidade passiva do Banco PAN S.A para figurar
como demandada na presente contenda, no que diz respeito à responsabilidade pelos vícios
eventualmente existentes no veículo ora em deslinde.

Observa-se que a parte autora se insurge na petição inicial contra o Recorrente afirmando que
foi realizado em seu nome um seguro, isso porque nenhum momento o autor junta prova que o
BANCO PAN realizou qualquer negativação em seu nome, mas sim outra instituição financeira,
não restando a esta demandada qualquer responsabilidade por ausência de provas acerca deste
demandado.

Vejamos ainda que a ilegitimidade passiva do Banco PAN é patente ante a cessão do contrato.

Verifica-se que se há alguma responsabilidade pelos fatos alegados pelo autor, o demandado
Banco PAN é parte ilegítima, uma vez que o demandado não deu causa ao ocorrido. Agiu
apenas, quando contratado, na concessão do cartão, ou seja, sequer agiu diretamente com o
autor na compra.

...

Em sendo assim, não pode o Banco PAN S.A. ocupar o polo passivo na presente demanda, haja
vista à ausência de legitimidade ad causam, devendo, por conseguinte, a r. sentença prolatada
ser modificada para reconhecer a ilegitimidade do Banco Pan e fazer surtir os efeitos do
provimento jurisdicional apenas para os outros Réus da ação.

...

Isto posto, não há com prevalecer a condenação uma vez que não houve negativação em
desfavor da recorrida pelo Banco PAN
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Perceba-se que o próprio juiz a quo menciona que a CEF foi quem inseriu indevidamente o
nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, o que denota, mais uma vez, a
ilegitimidade passiva deste recorrente, vajamos:

...

O que ocorre no presente processo, é que o Autor está agindo de forma arbitrária, quando tenta
ludibriar o Douto Magistrado com alegações infundadas e sem cabimento. Portanto, Doutos
Julgadores, vislumbra-se que a sentença recorrida encontra-se em desconformidade com os
fatos e fundamentos apresentados nos autos, ofende o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade. Dessa forma, há de se reconhecer a necessidade de total reforma do julgado
vergastado.

...

Destarte, não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pelo Recorrido, vez que
no presente caso não houve nada que o ensejasse.

De outra banda, ainda que este banco tivesse agido irregularmente ao obstar a solicitação do
boleto de quitação, e que este fato tenha causado dano apto a justificar reparação de ordem
moral, o que se admite apenas por questão processual, o valor fixado a título de indenização por
danos morais e materiais encontra-se demasiadamente excessivo.

...

Pela extrema cautela, mesmo que se pudesse admitir um hipotético dano moral, jamais poderia
ensejar uma indenização que chegasse à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil e quinhentos reais),
ensejando verdadeiro enriquecimento desproporcional da Recorrida, que SEQUER
COMPROVOU O ALEGADO DANO, TAMPOUCO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA EFETIVA
NEGATIVAÇÃO.

É assente no ordenamento jurídico pátrio que a fixação do valor compensatório do abalo moral
não pode, sob hipótese alguma, ser fonte de enriquecimento sem causa para os seus
beneficiários.

...

A sentença está assim fundamentada:

Inicialmente, entendo que as preliminares argüidas pelo Banco Pan S/A e pelo Banestes S/A
confundem-se com o mérito e com ele deve ser julgada. Rejeito, portanto, as preliminares
aventadas pelas partes. 

Passo ao mérito. Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, depreende-se que o
contrato de financiamento de veículo de nº. 68079059, firmado com o Banco Pan S/A, foi cedido
à CEF em 25.02.2015. Nota-se, nos documentos de fls. 15/16, que há incompatibilidade entre o
código de barras do boleto gerado em 24.04.2015 (fl. 16) e o constante no comprovante de
pagamento (fl. 15), bem como divergência quanto ao número do contrato, o que gerou óbice ao
processamento do valor pago pelo autor ao Banco PAN (cedente).

Embora o Banco Pan sustente que “[...] o comprovante de pagamento ora informado, foi objeto
de análise pela instituição, onde ficou evidenciado que o código de barras não confere com o
código do Banco Pan, ou seja, o número de conta cedente é divergente”, não apresentou dados
concretos que permitam concluir que o erro tenha sido causado pelo autor. Assim, em que pese
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tenha sido a CEF quem inseriu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes, o
suposto débito teve origem no erro do Banco Pan em não ter computado pagamento da parcela
03/48 do contrato de nº. 68079059.

Portanto, o equivoco ocorrido no processamento do pagamento do boleto é de responsabilidade
da CAIXA e do Banco Pan, já que não conseguiram comprovar nos autos fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora. A parte autora não pode ser penalizada
pela falta de zelo ou de organização dos réus quando, diante da quitação da dívida, manteve a
restrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

De outro lado, não há responsabilidade a ser imputada ao réu Banestes S/A, a se considerar que
não ficou demonstrado nos autos o irregular repasse de quantia paga em uma de suas agências,
ou seja, não houve conduta do referido réu, comprovada nosautos, que tenha contribuído para a
ocorrência dos danos supostamente causados ao autor.

No tocante ao dano moral, somente o fato de manter negativado o nome da parte autora,
quando, em verdade, não era devedora, é suficiente para caracterizar o dano moral. Sem
dúvidas de que só evento em si mesmo basta para provar o dano sofrido pela parte autora. Aliás,
a jurisprudência pátria majoritária é firme no sentido de que, independentemente de prova do
efetivo prejuízo, deve a instituição financeira ser condenada ao pagamento de indenização pelo
dano moral infligido àquele que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de
inadimplentes. O dano moral, no caso, é in re ipsa.

Nesse sentido, entendo que, pela extensão do dano moral, é razoável fixar a indenização em R$
10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada réu (Caixa e Pan).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que a
prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está em consonância com o
entendimento desta Turma Recursal, inclusive quanto à legitimidade passiva do recorrente.
Ressalte-se que a sentença considerou que o suposto débito teve origem no erro do Banco Pan
em não ter computado pagamento da parcela 03/48 do contrato de nº. 68079059, fundamento
não tratado no recurso.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000424397v6 e do código CRC 64faa7ed.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5000794-43.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO DE FGTS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTENTE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM
ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA

 

Trata-se de recurso inominado, interposto pela THIELL CONSTRUÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA., alegando a existência de interesse da parte autora na propositura
da presente ação, uma vez que a CEF se recusava a receber o pedido de repetição de indébito,
em sede administrativa.

 

A recorrida, como empresa de pequeno porte, propôs a ação pretendendo: (i) ao
pagamento, por danos materiais, na quantia de R$ 31.850,11 (trinta e um mil oitocentos e
cinquenta reais e onze centavos), acrescidos de juros e correções monetárias contados a partir
da data do evento danoso; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais em valor não
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

 

Aduziu, como causa de pedir, “em 04 de dezembro de 2017, a Recorrente se viu
obrigada a efetuar o pagamento, em duplicidade, das parcelas referentes ao FGTS bem como
das parcelas rescisórias que estavam supostamente pendentes, desembolsando assim o valor
de R$ 14.629,71 (catorze mil, seiscentos e vinte nove reais e setenta e um centavos). Ademais,
mesmo tendo pago o montante supramencionado, a empresa não conseguiu a certidão
negativa pretendida (FGTS) para manter-se regular após o dia 04 de novembro, data em que
sua certidão venceria.”

 

 A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...) A questão da exigibilidade ou não de requerimento administrativo prévio
suscita discussões, tendo em vista que em diversas decisões (como o Incidente de
Uniformização/TNU nº 2004.70.95.006951-2, DJU 08/09/2008, Rel. Ricarlos Almagro V.
Cunha, e o Incidente de Uniformização/TNU nº 2005.72.95.006179-0, DJU 18/09/2006, Rel.
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Alexandre Miguel) a Turma Nacional de Uniformização entendeu ser imprescindível tal
requerimento em questões previdenciárias, ao contrário do entendimento até então dominante
de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV da Constituição da República.

Nesse presente caso, embora não estejamos diante de questão previdenciária,
entendo que tal situação também deve ser analisada sob o mesmo prisma. E isso pelo seguinte:

Com a recente criação dos Juizados Especiais Federais, o princípio do amplo
acesso à justiça ganhou novas proporções. A possibilidade de ingressar em Juízo sem a
presença de advogado, somada à celeridade na tramitação das causas, que se obtém através da
informalidade processual, exacerbaram a propositura de demandas, principalmente em face de
questões relacionadas à prestação de serviços de saúde por parte do Estado aos cidadãos.

Ocorre que há certa contradição em tal fenômeno. Lastreados no direito
constitucional de livre acesso ao Judiciário e incentivados pela celeridade dos Juizados
Especiais, os administrados abarrotam tais Juizados com processos cujos pedidos poderiam ser
previamente analisados na esfera administrativa. Assim, a universalidade de acesso à Justiça
acaba inviabilizando a prestação jurisdicional célere dos Juizados, em virtude do volume de
demandas desnecessárias. A solução, então, seria exigir sempre o prévio requerimento
administrativo.

Pois bem. De acordo com o próprio relato da autora na inicial, bem como diante
das informações prestadas pela ré no evento 9 (contestação), ficou demonstrado que não há
propriamente uma resistência por parte da ré quanto ao possível deferimento de restituição de
valores relativos aos depósitos de FGTS que, porventura, tenham sido cobrados em
duplicidade. O que posso notar é que a autora não comprovou que tenha, de fato, formalizado
os requerimentos administrativos de questionamento quanto à cobrança feita em duplicidade,
tampouco que tenha formalizado, num segundo momento (após o suposto pagamento em
duplicidade), o pedido de devolução dos supostos valores pagos em duplicidade. 

Na verdade, ficou demonstrado que a autora preferiu buscar a tutela jurisdicional
antes mesmo de haver configurada uma suposta negativa por parte da ré quanto aos pedidos de
restituição aqui formulados. Ou seja, a autora não comprovou que tenha adotado algum
procedimento de resolução do seu pedido na via administrativa e que a Caixa tenha negado o
seu pedido de restituição dos valores na via administrativa.

Ademais, cabe destacar, ainda, que foi oportunizada à parte autora a possibilidade
de formulação /efetivação dos pedidos na via administrativa, conforme se oberva na decisão
proferida no evento 16 e, mesmo assim, a parte quedou-se inerte e não apresentou nenhuma
manifestação nos autos. 

Enfim, deve-se apreciar a matéria sob a ótica da celeridade: não se pode admitir o
desgaste do judiciário com ações cujas demandas poderiam ser resolvidas administrativamente
e, inclusive, de forma mais célere e mais benéfica à própria parte autora. Há ainda que se
considerar que a via administrativa é aquela originalmente concebida para a resolução das
questões ligadas ao poder público, logo, a supressão da análise administrativa caracteriza a
ausência do interesse processual da autora.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 409

(minuta relacionada)



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 29/142

5000794-43.2018.4.02.5001 500000206774 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Por fim, cabe dizer que também fica prejudicada a análise, neste feito, quanto ao
pedido de dano moral, uma vez que não se está aqui analisando a questão de fundo relacionada
aos pedidos principais da demanda.

Dispositivo

Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO sem apreciação do mérito, com
fulcro no artigo 485, VI, do CPC, por entender  que, no caso, em face da peculiaridade da
matéria, o prévio requerimento administrativo era essencial, já que há matéria de fato que
deveria ser analisada pela Caixa no que se refere ao controle/gestão dos pagamentos efetivados
a título de depósitos do FGTS e que não  foi solicitada pela autora na via administrativa. (...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

 

Como se sabe, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade e
adequação. O primeiro envolve circunstância que obriga o titular de uma posição jurídica de
vantagem a buscar uma solução através da tutela jurisdicional, sob pena de, se não o fizer, ver-
se na contingência de ter insatisfeita uma pretensão.

 

Neste caso, a autora requereu a repetição do indébito, em dobro, do que recolheu
o FGTS de seus empregados, em duplicidade, sem comprovação de haver qualquer resistência
da CEF ao reconhecimento do adimplemento.

 

 Desde a contestação, protocolada 11/06/2018, foi afirmada pela ré, de forma
clara e precisa, a inexistência dos débitos de FGTS, conforme ventilado na inicial. Não restou
comprovada, pois, qualquer recalcitrância da ré, na via administrativa ou judicial, que
justificasse o prosseguimento da presente demanda, quanto ao pedido de repetição de indébito.

 

As Turmas Recursais do Rio de Janeiro consolidaram entendimento de que “não
se extinguirá o processo sob alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo se
houver resistência da parte ré ao pedido e já iniciada a instrução processual” (Enunciado 94).

 Neste caso concreto, como já dito, não houve resistência da ré, que apenas
solicitou prazo de 30 dias para análise da documentação apresentada pela parte Autora.
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Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso, com a manutenção da
sentença de extinção de resolução do mérito.

 

 

Condeno o recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação, por se tratar de recorrente vencido na causa (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001).

 

 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, e devolvam-se os autos ao Juizado de
origem.

 

É como voto.

 

  Voto por conhecer o Recurso e negar provimento.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000206774v2 e do código CRC 95e2dc90.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 10/7/2019, às 20:5:24
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RECURSO CÍVEL Nº 0018824-51.2017.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JTM - REAL CONSTRUCOES EIRELI (AUTOR)

VOTO

CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE
DECISÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face da sentença que a condenou a
pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
decorrentes de protesto indevido, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar da data da
inicial, momento no qual o valor foi estimado, e após a correção, acrescido de juros de mora de
0,5% ao mês, a contar da data do ato ilícito (art. 398 do CC), qual seja, a data do protesto da
dívida quitada, a saber, 14.05.2015.

Alega a recorrente o que segue:

Muito embora a questão esteja intrinsecamente relacionada com a cobrança indevida do débito
tributário, tanto que o pedido já havia sido veiculado de forma cumulada na ação de n°
01164547820154025001, para extinção do crédito tributário, o juízo da 2ª VARA FEDERAL
CÍVEL DE VITÓRIA, onde foi tramitada, achou por melhor considerar-se incompetente para a
apreciação da questão indenizatória, dividindo a defesa da União entre a Procuradoria da
Fazenda e esta AGU, embora o fato gerador e consequente causa de pedir fossem comuns.

Por tal razão, é que se recolhe lá naqueles autos, a defesa da Procuradoria da Fazenda para a
justificativa sobre a legalidade da cobrança.

Naquele processo de n° 01164547820154025001, a União sustentou não haver concorrido com
a culpa na formação do débito, vez que o crédito foi originado de equívoco praticado pela
própria autora.

Defendeu, primeiro, que possuía prazo de 360 dias para proferir decisão administrativa acerca
do requerimento de revisão e extinção da dívida ativa, realizado em 14/05/14 junto à PFN, nos
termos do art. 24 da Lei nº 11.457/07.

Argumentou que a questão suscitada no requerimento administrativo não podia ser resolvida
exclusivamente pela PFN, considerando que envolvia alegação de pagamento anterior à
inscrição do débito, motivo pelo qual o Processo Administrativo que controlava o débito foi
remetido à Receita Federal para manifestação.

Informou que o SECAT concluiu pela alteração da inscrição, ante a apuração de saldo devedor
de R$ 101,27, tendo o processo retornado à PFN/ES apenas em 20/10/14.

Posteriormente, em 28/05/15, o débito foi alterado com o cancelamento do protesto em 01/06/15
e extinção em 08/06/15.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 410



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 32/142

0018824-51.2017.4.02.5001 500000424740 .V13 JES10621© JES7027

Salientou que houve uma pequena extrapolação no prazo determinado pelo art. 24 da Lei
11457/07 devido a dúvidas na interpretação da planilha fornecida pela Receita Federal para
alteração do débito. 

Reconheceu que o débito inscrito em DAU nº 72214000767-41 foi parcelado, com recolhimento
de três parcelas, entretanto, sustentou que a importância a ser repetida consistia na diferença
entre o valor das parcelas pagas e o saldo remanescente do débito no valor de R$ 101,27,
informado pela RFB, já que o débito foi extinto mediante aproveitamento parcial de uma das
parcelas adimplidas.

Aceitou, assim, um direito creditório favorável à autora no valor de R$ 1.598,70 em agosto de
2015, concluindo, entretanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, que não havia
nexo causal que lhe impunha o dever de indenizar, considerando que foi a autora quem deu
causa à cobrança indevida, em razão de erro de cálculo perpetrado pelo contribuinte nos
acréscimos moratórios (petição de fls. 175 do processo 01164547820154025001)

...

Vale destacar que a Administração se rege pelo princípio da legalidade só podendo agir com
fundamento na lei.

Com efeito, os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade. Em
decorrência desse atributo4, presume-se, até prova em contrário, que os atos administrativos
foram emitidos com observância da lei. 

Além do ônus da prova, pois a parte que propôs a ação deverá provar os fatos em que se
fundamenta a sua pretensão são verdadeiros, a presunção de legitimidade dos atos
administrativos também importa um relevatio ad onera agendi, já que o interessado deverá
provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do ato, ônus do qual não se desincumbiu
o autor.

Ad argumentandum tantum, é preciso que se atente que o valor deferido ao autor a título de
danos morais, R$10.000,00, é irrazoável, afigurando-se absolutamente desproporcional ao dano
supostamente experimentado.

...

Desta forma, ad argumentandum tantum, requer o ente público recorrente a reforma da
sentença, para diminuição da indenização a patamares razoáveis, não superiores a R$ 2.000,00
(cinco mil reais).

...

Ao contrário do estipulado na sentença, que determinou juros desde a data da em que cada
pagamento era devido, caso mantida a condenação, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na
redação dada pela Lei n° 11.960/2009, eventuais verbas condenatórias deverão ser corrigidas
pela TR, desde quando devidas, acrescidas de juros moratórios somente a partir da citação, nos
termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CÓDIGO CIVIL

...

Em que pese a determinação da aplicação do IPCA-E, cumpre assentar que o correto quando da
elaboração dos cálculos do eventual quantum debeatur será aplicar a TR durante todo o
período de correção, até a expedição do requisitório, momento a partir do qual a correção se
dará pelo índice apontado pelo Manual de Orientação de Procedimentos e Cálculos da Justiça
Federal (IPCA-E).
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...

A sentença tem o seguinte teor:

Trata-se de demanda em que a parte autora pleiteia a condenação da União em danos morais
sofridos em decorrência de protesto indevido. Sem preliminares.

Passo ao mérito.

No caso em exame, a União se escuda na alegação de que foi a própria autora que desencadeou
a cobrança que culminou com a inscrição de débito sob o nº. 7221400076741 e posterior
protesto do título, quando ela cometeu equívoco de informação dirigida ao Fisco. Ocorre,
entretanto, que a própria autora não questiona isso (seu erro).

A alegação de dano moral se fundamenta no fato de terem se passado 11 (meses) do protocolo
do pedido de revisão do débito até a interposição da ação cautelar inominada pela autora, em
completa inobservância ao princípio da eficiência. Ademais, segundo a demandante, além de
não proceder à exclusão do débito em tempo razoável, a União, através da PGFN, levou a
protesto o título consubstanciado na CDA nº. 7221400076741, sem seu valor total,
inviabilizando a realização de compra de produtos a prazo.

Ora, não se tem dúvida da ocorrência do dano moral em face de pessoa jurídica quando se tem
ameaçada a sua credibilidade financeira junto ao mercado. Ademais, somente o fato de tornar
devedor quem, em verdade, não o era, é suficiente para caracterizar o dano moral. Sem dúvidas
que o só evento em si mesmo basta para provar o dano sofrido pela autora.

Ainda, não há razão nenhuma para se descaracterizar a continuidade do dano moral que a
autora permaneceu sofrendo até o momento em que teve de se valer de uma ação judicial em
face da ré para ter reconhecida uma situação que poderia já ter sido atestada pela União no
âmbito administrativo. Isso porque a autora já havia praticado atos junto à Receita Federal,
com a intenção de regularizar a sua situação fiscal, desde 14.05.2014 e só obteve, por parte da
ré, a apreciação da sua situação após ter promovido em face da União, a Ação Cautelar nº.
0107913-56.2015.4.02.5001, tendo naqueles autos o Juízo deferido a antecipação dos efeitos da
tutela, determinando a sustação dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº.
72214000767 (28.05.2015).

Soma-se a isso o fato de ter sofrido negativação de crédito (protesto cambial), quando, de fato,
bastava apenas que a Receita Federal realizasse a análise das manifestações já apresentadas
pela autora, somente vindo a realizar o julgamento administrativo do caso após ter sido
demanda judicialmente.

Estabelecida a responsabilidade da ré pela ocorrência do evento danoso, resta-me decidir,
quanto ao mérito, o valor da indenização a lhe ser paga.

No que se refere ao valor da indenização, este deverá observar os parâmetros habituais, em
estrita observância do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do
Rio de Janeiro: A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda
que em decisão concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do ofensor e as
peculiaridades relevantes do caso concreto: I) dano moral leve – até 20 SM; II) dano moral
médio – até 40 SM; III) dano moral grave – até 60 SM.

Reputo o dano sofrido como médio, assim como média a falha da União. Dano médio e falha
média me direcionam a balizar o dano moral em aproximadamente 25% do patamar máximo
para a parametrização do dano médio, nos termos acima. Pelo exposto:
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Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar a parte autora o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Tal valor deverá ser corrigido
monetariamente pelo IPCA-E a contar da data da inicial, momento no qual o valor foi estimado.
Após a correção, o valor deverá ser acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da
data do ato ilícito (art. 398 do CC), qual seja, a data do protesto da dívida quitada, a saber,
14.05.2015.

Sem honorários advocatícios nem custas judiciais. Não houve o requerimento de gratuidade de
justiça. Após o trânsito em julgado e o cumprimento da obrigação, dê-se baixa e arquivem-se.
P.R.I.

A Lei 11.457/2007, que dispõe sobre a administração tributária federal, estabelece, em seu
artigo 24, o prazo máximo de 360 dias para que seja proferida decisão administrativa, a contar
do protocolo das petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

Conforme ressaltado na sentença, a alegação de dano moral se fundamenta no fato de terem se
passado 11 (meses) do protocolo do pedido de revisão do débito até a interposição da ação
cautelar inominada pela autora, em completa inobservância ao princípio da eficiência. De
fato, é o que se depreende da inicial.

Ocorre que, independentemente da extrapolação ou não do prazo legal para a decisão
administrativa acerca do requerimento de revisão e extinção da dívida ativa, realizado em
14/05/14, junto à PFN, havendo requerimento pendente de decisão, não poderia a PFN
levar a protesto a CDA. A causa de pedir, como também ressaltado na sentença, inclui o fato
de que, além de não proceder à exclusão do débito em tempo razoável, a União, através da
PGFN, levou a protesto o título consubstanciado na CDA nº. 7221400076741, sem seu valor
total, inviabilizando a realização de compra de produtos a prazo.

O valor arbitrado na sentença a título de danos morais mostra-se razoável, não importando em
enriquecimento sem causa da parte autora.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide desde o
arbitramento do valor indenizatório, enquanto os juros incidem desde a data do evento danoso -
não se aplicando o CPC e o Código Civil -, conforme Súmula 54 e 362 do Superior Tribunal de
Justiça.

Quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, o Supremo Tribunal Federal, em
20/09/2017, ao julgar o RE 870947, apreciando o tema 810 da repercussão geral, fixou as
seguintes teses: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação
dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
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da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A princípio, não se efetivou
qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Contudo, em
decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses embargos de
declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a conclusão do
julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos. 

O recurso deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu.
Condeno a UNIÃO a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da
condenação.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA
UNIÃO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000424740v13 e do código CRC be0576ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:57
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RECURSO CÍVEL Nº 0038190-76.2017.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSIANE MANDELLI DE LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES).
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEMORA NA LIQUIDAÇÃO
DO CONTRATO NO QUAL CONSTAVA COMO FIADORA. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA: CAIXA E FNDE.
SENTENÇA ANULADA.

I. Síntese do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora da
Caixa Econômica Federal em efetuar a liquidação do contrato de FIES na qual era fiadora de
sua irmã, o que impediu que firmasse contrato de FIES, bem como fez com que tivesse que
pagar valor residual referente ao contrato de FIES da irmã.

A recorrente requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça, indeferida na sentença. Alega
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a não apreciação do requerimento de
produção de prova testemunhal. No mérito, alega que o conjunto fático-probatório  comprova a
inadmissível demora de 13 (treze) meses para a CEF encerrar e desvincular a expoente do
contrato afiançado, eis que, no dia 20.02.2014, o requerimento para encerrar e quitar a avença
já havia sido registrado pelo sistema FIES, como comprovado pelo e-mail de fls. 56, pelo que
não procede a afirmativa da Caixa de que a recorrente não teria comparecido à agência. Destaca
que, somente no ano de 2014, mais de dezessete mensagens de e-mail foram enviadas à CEF
justamente para cobrar o encerramento do referido contrato. Conclui que resta incontroversa a
culpa da recorrida, que demorou mais de sete meses só para emitir os boletos de pagamento
para a quitação do contrato e, mesmo após o adimplemento da dívida, mostrou-se incapaz de
exonerar a expoente da fiança dentro dos seis meses subsequentes, dando causa aos prejuízos
morais e materiais experimentados pela expoente, como comprovado pela tentativa frustrada de
contratar o FIES em abril de 2015, que atesta que a impossibilidade de contratação decorria do
fato de a recorrente permanecer indevidamente vinculada à fiança (fls. 50 dos autos).
Subsidiariamente, pretende que os danos experimentados pela recorrente sejam analisados sob
a ótica da teoria da perda de uma chance de  lograr êxito na contratação do FIES.

Indeferida a gratuidade de justiça, a autora/recorrente comprovou o preparo do recurso.

A sentença está assim fundamentada, quanto ao mérito:

No mérito, destaco que não merecem prosperar as alegações da parte autora. A autora se baseia
na demora da instituição financeira em efetuar a liquidação do contrato de FIES na qual era
fiadora para afirmar a responsabilidade da CEF por não ter conseguido firmar contrato de
FIES, assim como ter que pagar valor residual referente ao contrato de FIES da irmã.
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De início, verifico que não há nenhuma falha na prestação de serviço por parte da CEF em
relação ao encerramento do contrato de FIES da irmã da autora, pois a instituição financeira
apenas processou os pedidos de trancamento e o de encerramento. Assim, entendo inexistir
responsabilidade da parte ré quanto a este ponto.

No tocante a demora da CEF em processar pedido de encerramento de contrato de FIES da
irmã da autora, também entendo que não merecem prosperar as alegações da autora. Isso
porque o contrato de FIES configura-se como instrumento complexo, dependente de
manifestação de 04 partes diferentes: estudante, instituição de ensino, instituição financeira e o
próprio FNDE, não podendo se esperar que a liquidação e encerramento formal do contrato
fossem concretizados em um curto espaço de tempo a fim de atender interesse da autora, ainda
que legítimo. Entendo a necessidade da parte autora na quitação do contrato, no entanto,
observo que este contrato estava pendente desde o início de 2012, não sendo razoável que a
autora exigisse a concretização do contrato em menos de 06 (seis) meses, mesmo havendo
justificativa plausível.

Ademais, não se pode imputar à CEF responsabilidade pela alteração das regras de concessão
do FIES, uma vez que se tratou de ato geral aplicado a todos, inexistindo ato ilícito praticado
pela instituição financeira.

Por fim, ainda que não fosse considerada razoável a demora do ente réu no processamento do
termo de quitação, não há como verificar como certa a formalização do contrato de FIES da
parte autora para financiamento de seu curso de Medicina, dependendo de análises técnicas que
fogem da competência deste juízo (avaliação de fiador, valor global de contrato, etc.).

II. FUNDAMENTAÇÃO.

FIES: legitimidade passiva; litisconsórcio necessário.

O artigo 3º, I e II, da Lei 10.260/2001 dispôs que a gestão do FIES caberia ao MEC e à Caixa
Econômica Federal.

Tal dispositivo foi alterado em 2010, quando a gestão do FIES passou a ser atribuída ao MEC e
ao FNDE (Lei 12.202/2010).

Em 2017 a situação novamente se alterou: desde a vigência da Lei 13.530/2017, a gestão do
FIES cabe ao MEC, a uma  “instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de
agente operador”; e ao “- ao “Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies)”
(artigo 3º da Lei 10.260/2001, com a redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017).

Os eventos narrados na inicial tiveram início em dezembro de 2011 e se estenderam até 2015.

Então foram regidos pela Lei 10.260/01 com as alterações que lhe foram dadas pela Lei
12.202/2010. Tal lei instituiu, como agente operador do FIES, o FNDE, atribuindo-lhe o papel
de administrador dos ativos e passivos. Eis a redação:

Art. 3º  A gestão do Fies caberá: (...) II - ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE, na qualidade de agente operador e de administradora dos ativos e passivos, conforme
regulamento e normas baixadas pelo CMN.               

Não obstante a Caixa Econômica Federal tenha deixado – desde a Lei 12.202/10 – de ser
gestora do FIES, referida empresa pública federal continuou a partilhar com o FNDE as
atribuições de gestão; é o que se infere do artigo 20-A da Lei 10.260/01, que foi nela incluído
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pela Lei 12.202/10; e sucessivamente alterado em 2011 e em 2012. Confira-se o teor do
referido dispositivo:

Art. 20-A.  O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE terá prazo de até 1
(um) ano para assumir o papel de agente operador do Fies, cabendo à Caixa Econômica
Federal, durante este prazo, dar continuidade ao desempenho das atribuições decorrentes do
encargo.                      (Incluído pela Lei nº 12.202, de 2010)

Art. 20-A.  O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) terá prazo até o dia 31
de dezembro de 2011 para assumir o papel de agente operador dos contratos de financiamento
formalizados no âmbito do Fies até o dia 14 de janeiro de 2010, cabendo à Caixa Econômica
Federal, durante este prazo, dar continuidade ao desempenho das atribuições decorrentes do
encargo.                     (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).

Art. 20-A.  O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE terá prazo até 30 de
junho de 2013 para assumir o papel de agente operador dos contratos de financiamento
formalizados no âmbito do FIES até o dia 14 de janeiro de 2010, cabendo à Caixa Econômica
Federal, durante esse prazo, dar continuidade ao desempenho das atribuições decorrentes do
encargo.                         (Redação dada pela Medida Provisória nº 564, de 2012).

Art. 20-A.  O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE terá prazo até 30 de
junho de 2013 para assumir o papel de agente operador dos contratos de financiamento
formalizados no âmbito do FIES até o dia 14 de janeiro de 2010, cabendo à Caixa Econômica
Federal, durante esse prazo, dar continuidade ao desempenho das atribuições decorrentes do
encargo.                    (Redação dada pela Lei nº 12.712, de 2012)   (Revogado pela Medida
Provisória nº 785, de 2017).

Já referi que os eventos narrados na inicial tiveram início em dezembro de 2011 e se
estenderam até 2015.

Nesse contexto, evidencia-se que há responsabilidade conjunta de ambas as instituições
(CAIXA e FNDE) pelos contratos que então estavam em andamento.

Nesse sentido julgaram as 3ª e 4ª Turmas do TRF da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FIES. CEF. FNDE. LEGITIMIDADE. A alteração
trazida pela Lei nº 12.202/2010, que incluiu o art. 20-A na Lei nº 10.260/01 determinou  a
legitimidade da CEF e do FNDE para compor a lide na medida em que aquela é operadora do
programa e este é o agente operador e administrador dos ativos e passivos. (TRF 4ª Região,
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5002594-76.2013.404.7119, 4ª TURMA, Des. Federal
VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
10-07-2015)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENSINO. ADITAMENTO DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CEF E DO FNDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. 1. Até a entrada em vigor
da Lei n. 12.202, de 14 de janeiro de 2010, cabia à Caixa efetuar a operacionalização dos
contratos de FIES, inclusive os respectivos aditamentos. A partir de então, o operador do
FIES passou a ser o FNDE, autarquia federal com personalidade jurídica própria e distinta
da União. Dispôs o artigo 1º da referida lei que o FNDE teria prazo de até um ano para
assumir o papel de agente operador do FIES. O contrato em análise foi firmado em 2007, ou
seja, ainda antes de finda a responsabilidade da Caixa como operadora do sistema. Portanto,
correto o litisconsórcio entre a Caixa e o FNDE. 2. A CEF e o FNDE devem restabelecer o
contrato de FIES da autora, promovendo a contratação do aditamento do semestre 2010/1 e o
repasse dos valores do financiamento à UNISINOS. 3. Quanto ao débito da autora junto à
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Universidade, não é devido liberar a autora da atualização monetária e dos encargos
moratórios pelo inadimplemento das prestações devidas à UNISINOS pela autora.   (TRF4, AC
5088285-81.2014.404.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER,
juntado aos autos em 01/06/2016)

Por fim, registro que a sentença reconhece que o encerramento formal do contrato dependia
também da manifestação do FNDE: “...o contrato de FIES configura-se como instrumento
complexo, dependente de manifestação de 04 partes diferentes: estudante, instituição de
ensino, instituição financeira e o próprio FNDE, não podendo se esperar que a liquidação e
encerramento formal do contrato fossem concretizados em um curto espaço de tempo a fim de
atender interesse da autora,...” (sentença, ev.39).

Reconheço a configuração de litisconsórcio passivo necessário entre a CAIXA e o FNDE.

Visto que se trata de matéria de ordem pública, de ofício anulo a sentença.

III. Conclusão

Por incidência do efeito translativo, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para anular a sentença e o processamento do feito até o evento 35 (despacho que
intimou a autora para réplica), inclusive.

Deverá o Juízo a quo facultar à parte autora que requeira a citação do FNDE.

Caso o prazo decorra in albis, será cabível a extinção do feito com base no parágrafo único do
artigo 115 do CPC.

Caso a parte autora requeira a citação do FNDE, o feito deverá ter regular andamento, de modo
que caberá ao Juízo a quo processá-lo e julgá-lo como entender cabível.

Sem honorários e sem custas.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000241623v27 e do código CRC 89f52b06.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5000531-11.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LEANDRO OLIVEIRA DELLACQUA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. MILITAR. AUXÍLIO DESLOCAMENTO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
DA UNIÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido e a condenou ao pagamento do valor de R$ 21.550,00 (vinte
e um mil, quinhentos e cinquenta reais) ao autor a título de ajuda de custo, diárias e auxílio
transporte em virtude de convocação para serviço militar obrigatório no Hospital Central do
Exército no Rio de Janeiro. O autor residia em Vitória-ES.

Sustenta a União que (i) o autor alega sem trazer aos autos prova suficientes para demonstrar
seu direito - não trouxe comprovantes de despesas com deslocamentos entre sua residência e o
local do serviço, nem aponta o total que entende como devido; (ii) o autor não efetuou qualquer
requerimento administrativo das verbas pleiteadas, uma vez que o recebimento de tais verbas
depende de requerimento do interessado. 

2 - Eis o teor da Sentença:

Relatório dispensado.

Preliminar falta interesse de agir: requerimento administrativo. Rejeito a preliminar, em razão
de questão de mérito, a necessidade da formulação de requerimento administrativo pelo autor
para a concessão dos direitos pleiteados na presente demanda, com a qual essa preliminar se
confunde. Preliminar rejeitada.

Mérito. A Lei 5.292/1967 dispõe, em seu art. 42, o seguinte.

Art 42. Os MFDV quando convocados e designados à incorporação em Organização Militar
para a prestação do EAS, de acordo com as disposições da presente Lei, farão jus, se for o
caso, a transporte, diárias necessárias ao deslocamento do local de residência ao de destino e
ajuda de custo, bem como auxílio para aquisição de uniforme no valor de 2 (dois) meses de
soldo, tudo correspondente à situação hierárquica da incorporação e de acordo com o que for
aplicável da legislação específica para os militares em atividade.

O autor comprova que, residindo em Vitória (ev. 01, doc. 05), foi convocado para for o serviço
militar no Hospital Central do Exército, no Estado do Rio de Janeiro. A ré confirma tal
informação em documento juntado no ev. 17, doc. 02.

Cumpre destacar que não há qualquer exigência de requerimento administrativo do servidor
para a concessão do direito ao pagamento de transporte, diárias e ajuda de custo na
Lei 5.292/1967 ou na Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001.
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O Poder Regulamentar da Administração Pública deve se restringir a complementar as leis e
garantir a sua efetiva aplicação, não podendo extrapolar os limites legais criando direitos ou
obrigações. Ou seja, regulamentos e resoluções não podem estabelecer restrições que a lei não
fez, sob pena de invadir a competência do Poder Legislativo.

Por outro lado, a ré não apresentou qualquer documento hábil a refutar a afirmação do autor,
corroborada pelo documento citado (ev. 01, doc. 05), de que residia em Vitória à época da
convocação para prestar o serviço militar. Do mesmo modo, não comprovou que tenha fornecido
o transporte, diária ou ajuda de custo prevista no art. 42 da Lei 5.292/1967, que deveriam ter
sido pagas independentemente de prévio requerimento administrativo do autor, deixando de
cumprir o art. 11 da Lei 10.259/01.

Por essa razão, considero processualmente provado que o autor residia em Vitória e teve que
alterar seu domicílio para a cidade do Rio de Janeiro para fim de atender a convocação militar,
com fundamento no artigo 9º da Lei 10.259/2001 c/c art. 400, I do NCPC.

Dito isso, passo a analisar cada um dos pedidos individualmente.

TRANSPORTE

A Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, define no art. 3º, inciso X o que
seria o direito remuneratório denominado "transporte" previsto art. 2º, I, b da referida lei e no
art. 42 da Lei 5.292/1967, acima transcrito. 

Art. 3º  Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como:

(...)

X - transporte - direito pecuniário devido ao militar da ativa, quando o transporte não for
realizado por conta da União, para custear despesas nas movimentações por interesse do
serviço, nelas compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem, para si, seus
dependentes e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra, onde fixará
residência dentro do território nacional;

Quanto ao transporte, de acordo com o disposto no art. 45, I, a do Decreto 4.307/2002, o autor
faria jus ao pagamento do valor de passagem em ônibus leito para o percurso de Vitória até a
cidade do Rio de Janeiro, que arbitro em R$ 300,00.

Quanto à bagagem, considerando os parâmetros estabelecidos no Anexo I do Decreto
4.307/2002 (kilometragem, Posto/Graduação e valor da indenização por m3), fixo o valor a que
o autor teria direito pelo transporte de bagagem no montante de R$ 3.250,00 - três mil, duzentos
e cinquenta reais (50 m3 x R$ 63,77).

AJUDA DE CUSTO

A Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, também define no art. 3º, inciso XI o
que seria o direito remuneratório denominado "ajuda de custo" previsto art. 2º, I, c da referida
lei e no art. 42 da Lei 5.292/1967, acima transcrito. 

Art. 3º  Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como:

XI - ajuda de custo - direito pecuniário devido ao militar, pago adiantadamente, conforme
regulamentação:
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a) para custeio das despesas de locomoção e instalação, exceto as de transporte, nas
movimentações com mudança de sede; e

(...)

Tendo em conta o disposto no Anexo IV que trata da ajuda de custo (tabela I, item d e e), cumpre
fixar a ajuda de custo no valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) que equivaleria a
aproximadamente 2 (duas) remunerações do cargo de Oficial Técnico Temporário. 

DIÁRIAS

O artigo 19, II e parágrafo único vedam o pagamento de diária cumulativamente com a ajuda de
custo, bem como proíbe o seu pagamento quando há movimentação com mudança de sede, o que
é exatamente o caso dos autos. Por essa razão e tendo em vista a pequena distância entre Vitória
e a cidade do Rio de Janeiro, entendo que o autor não faz jus ao pagamento das diárias
requeridas.

DANO MORAL

No que se refere ao dano moral, entendo que o mesmo só se faz presente se gerar ofensa à honra
subjetiva, sob a ótica dos direitos da personalidade. Os fatos narrados nos presentes
autos entendo que não se configuram ofensa a dignidade do autor enquanto pessoa humana.
Não havendo, portanto, dano moral.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar
ao autor o valor de R$ 21.550,00 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta reais). Tal valor deverá
ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar da presente data. Após a correção, o valor
deverá ser acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da data do ato ilícito (art. 398
do CC), qual seja, a data do mudança de domicílio, a saber, 01/02/2014.

Gratuidade não requerida. Sem custas nem honorários. Após o trânsito em julgado e
cumprimento da obrigação, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.

 

3 - O autor afirma que foi convocado para prestação de serviço militar obrigatório na condição
de médico e pleiteia o pagamento de ajuda de custo, diárias, auxílio transporte e danos morais
em virtude de seu deslocamento de Vitória/ES (onde residia) para o Hospital Central do
Exército no Rio de Janeiro/RJ. Em sua inicial o autor alega que: 

"Visando resolver a lide, inúmeros foram os contatos com o Sargento Wanderson, responsável
por encaminhar os pagamentos repassados pela União, que sempre informava estar na
iminência da resolução do problema, mas em contrapartida não informa o número do processo
administrativo ou prazo concreto para solucionar o problema"

Não foi anexado aos autos o requerimento administrativo por parte do autor referente ao
pagamento de tais verbas e nem mesmo comprovante de despesas do deslocamento.

4 - A fim de comprovar seu direito, o autor juntou aos autos página do Diário Oficial da União
de 29/08/2014 (Evento 1 - OUT6) em que consta uma relação de nomes na qual está incluido o
nome do autor. 
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Em consulta à internet (http://74https://www.jusbrasil.com.br/diarios/755021/dou-secao-2-
29-08-2014-pg-26?ref=goto ) constatei que o fragmento juntado pelo autor diz respeito à
Portaria nº 106 - DAPROM, DE 25 DE AGOSTO DE 2014, que  trata de promoção por
antiguidade, e não uma portaria de convocação conforme afirma o autor. 

5 - Não há como acolher a pretensão em face da ausência de comprovação do prévio
requerimento administrativo.

A matéria foi ventilada na contestação e ressaltada no recurso.

Registro que esta 1ª TR-ES, julgando caso idêntico, manteve sentença no 2º JEF que extinguiu
o processo sem exame de mérito em face da ausência de (comprovação) de que prévio
requerimento administrativo.

Trata-se do Recurso n. 0012148-71.2016.4.02.5050/01, cujo julgamento teve o seguinte teor:

RECURSO INOMINADO. MILITAR. AUXÍLIO DESLOCAMENTO. AUSÊNCIA
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MILTON AGRIZZI DAVID,
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por
ausência de interesse de agir, tendo em vista que a parte autora não solicitou
administrativamente o auxílio deslocamento aqui pleiteado. Sustenta que (i) não foi
oportunizado ao recorrente dizer se pretendia produzir alguma prova ou mesmo
replicar o que foi exposto em contestação; (ii) os precedentes colacionados divergem
do caso em tela, haja vista serem no âmbito previdenciário; (iii) houve, sim, uma
resistência notória e injustificada da administração em não pagar a verba de
deslocamento. Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido inicial.
2. Eis o teor da sentença:    ...

3. De fato, não há nos autos documento que comprove o requerimento do auxílio
pleiteado; nem mesmo prova da mudança de endereço.
4. A partir do julgamento do RE 631.240 pelo STF em regime de repercussão
geral, as ações propostas sem o prévio requerimento administrativo demandam a
extinção sem resolução do mérito, não havendo que se falar em oportunizar a parte a correção
da sua omissão, conforme tese fixada naquele julgamento.
5. A sentença está, portanto, em consonância com a tese firmada pelo STF, pelo
que deve ser mantida.
6. Ante o exposto, CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA
PARTE AUTORA.
Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos
do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
É como voto.

(1ª TR-ES. Recurso n. 0012148-71.2016.4.02.5050/01. Julgado na sessão de 5/6/2019).

Pelo exposto, o recurso da União deve ser provido.

5 - Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995.
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6 - Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença para
EXTINGUIR o processo sem julgamento do mérito, em face da ausência de prévio
requerimento administrativo (ausência de interesse de agir).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000392410v20 e do código CRC b64b870f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5005122-16.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: REGINA TANIA DA SILVA LEITE (AUTOR)

VOTO

CIVIL. DANOS FÍSICOS EM IMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal em face de sentença
que a condenou ao pagamento de indenizaçao a título de danos materiais, correspondentes ao
ressarcimento das 04 (quatro) parcelas do financiamento habitacional, no valor de R$ 1.777,94;
ao pagamento de indenizaçao a título de danos materiais, correspondentes ao ressarcimento de
R$ 4.800,00 referentes ao contrato de aluguel e de R$ 1.200,00 referentes aos custos da
mudança (frete); ao pagamento de indenizaçao a título de danos morais, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).

A recorrente alega o que segue:

Inicialmente, observa-se que o contrato em questão não possui processo de sinistro, o contrato
dispõe, de forma expressa, que durante a vigência do contrato, o FAR assumirá as despesas
relativas ao valor necessário à recuperação de danos físicos ao imóvel. Assim, não há como se
pretender a ativação do FGHab para cobertura de eventuais danos nos imóveis, ante a
inexistência de previsão contratual. A garantia prevista pelo FAR é apenas para danos físicos
provenientes de causa externa, sendo que os vícios construtivos tem por causa os próprios
componentes do prédio, sem que sobre o prédio atue qualquer força externa que lhe cause dano.

...

Compulsando os autos, a parte autora não juntou nenhum comprovante que demonstre a
comunicação do sinistro no prazo assinalado em seu contrato. O art. 771 do CC diz que o
segurado deve dar imediato aviso a seguradora acerca do sinistro sob pena de perder o direito a
indenização. O art. 784 do CC dispõe que “Não se inclui na garantia o sinistro provocado por
vicio intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado.

...

O Código Civil, art. 206, § 1º, II, “b” estipula que a pretensão do segurado contra o segurador
prescreve em 1 ano, contado da ciência do fato gerador, repetindo o que estipulava o inciso II do
§ 6º do artigo 178 do Código Civil de 1916:

...

A súmula 229 do STJ assim dispõe: O pedido do pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. A súmula 101 do
STJ pacificou a matéria: A ação de indenização do segurado contra a seguradora prescreve em
um ano. Assim, ultrapassado o prazo de 01 ano para fosse comunicado o sinistro, operouse a
prescrição. Isso porque o prazo ânuo conta-se do fato gerador da pretensão. Trata-se de
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obrigação imposta pela lei, art. 769, CC, antigo art. 1457, par. Único, CC. Não o fazendo, não
há suspensão do prazo prescrição, que corre desde a ciência do fato, ou seja, desde o sinistro
noticiado na inicial.

...

Sem fundamento a pretensão de indenização por danos morais quando a conduta do agente, no
caso a CAIXA ou mesmo o FAR é uma conduta lícita de agir conforme o que foi contratado.

...

A sentença está assim fundamentada:

REGINA TANIA DA SILVA LEITE propôs a presente ação em face da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, objetivando a condenação da ré no pagamento de indenização a título de danos
materiais e morais.

Como causa de pedir, depreende-se da petiçao inicial que a demandante financiou seu imóvel
junto à CAIXA em 28.06.2009, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Segue narrando
que, em 21.11.2015, ocorreu um incêndio no andar inferior (8º andar) ao andar do apartamento
da autora (9º andar), que provocou a destruição do quadro elétrico que alimentava os circuitos
elétricos do oitavo e nono andares e, dessa forma, as instações elétricas do imóvel da
demandante foram afetadas, permanecendo sem energia elétrica até a reativação em julho de
2017 e, portanto, inabitável durante referido período.

Sustenta que requereu junto à CEF a suspensão da cobrança de 04 (quatro) parcelas do contrato
de financiamento, conforme cobertura prevista na apólice de seguro, o que restou negado pela
empresa pública ré. 

Em razão do que foi narrado, requer a devolução de 04 (quatro) prestações relacionadas ao
contrato de financiamento em questão e, ainda, a condenação da ré ao custeio das despesas de
aluguel assumidas pela autora e de mudança (frete), em virtude da necessidade de desocupação
do imóvel, além de indenização por danos morais.

É o relato do essencial.

Sem preliminares processuais, passo ao mérito.         

A controvérsia posta ao crivo deste Juízo reside em saber se é possível a responsabilização do
Fundo Garantidor da Habitação Popular, gerido pela Caixa Econômica Federal, decorrente
da cobertura securitária contratada pela autora.

O pleito está amparado nas seguintes cláusulas contratuais ("anexo 2", evento 14):

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR - Durante a
vigência deste contrato é prevista a cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular -
FGHAB, criado por força da Lei 11.977 de 07 de julho de 2009, que tem como finalidade:

(...)

II - assumir o saldo devedor do financiamento, em caso de morte e invalidez permanente do(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), e as despesas de recuperação relativas a danos físicos do
imóvel.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE COBERTURA DO SALDO
DEVEDOR DO IMÓVEL - O Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHAB prevê
cobertura parcial ou total do saldo devedor da operação de financiamento nas seguintes
condições:

(...)

PARÁGRAFO SÉTIMO - O Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHAB assumirá as
despesas relativas ao valor necessário à recuperação de danos físicos ao imóvel, limitado à
importância do valor de avaliação do imóvel atualizado mensalmente, na forma contratada,
decorrentes de:

I - incêndio ou explosão;

 

No caso concreto, a autora comprovou através do Laudo n. 183/2015 ("anexo 9", evento
1), realizado pelo Corpo de Bombeiros Miltar do Estado do Espírito Santo, a CEF (ANEXO 9,
evento 1), a ocorrência do incêndio no 8ª andar e a destruição dos circuitos elétricos dos 8º e 9º
andar - de origem acidental por fenômeno termoelétrico -, bem como a gravidade do dano
decorrente do incêndio (item 5.3 do Laudo Técnico 'anexo 12", evento 1).

Ainda, comprovou que, de fato, teve de se mudar e que arcou com o pagamento antecipado do
aluguel do imóvel que passou a residir depois que desocupou o imóvel financiado, no valor total
de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), no prazo de 07/12/2015 a 07/04/2016 ("anexo 4",
evento 1), documento este não impugnado especificamente pela ré. O documento anexado à
inicial ("anexo 5", evento 1), evidencia, outrossim, que no dia 06/04/2016, a autora arcou com
os custos de mudança para o Município de Montanha no valor de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais), corroborando a alegação de que "sem condições de continuar pagando aluguel,
a requerente mudou-se para Montanha, para a casa de sua mãe, levando consigo sua filha (...)", 

Pois bem. A autora comprova suas alegações com os mecanismos que se encontravam ao seu
alcance. A CEF, por sua vez, apresentou contestação com alusões apenas genéricas do contrato
de financiamento habitacional em tela, deixando de cumprir o disposto no art. 11 da Lei nº.
10.259/01 e art. 400 do CPC. 

Diante de tais circunstâncias, entendo que não se mostra razoável que a autora tenha que arcar
com os custos do aluguel e de frete e, ainda, permanecer responsável pelo pagamento das
prestações do financiamento do imóvel que não tinha condições de habitabilidade pela ausência
de energia elétrica.

Assim, caberá à ré ressarcir à autora as despesas inerentes ao aluguel do imóvel para o qual
se mudou (R$ 4.800,00), de mudança (R$ 1.200,00), bem como os valores correspondentes às
04 (quatro) parcelas do financimento em questão, já que cobertos pela ocorrência do sinistro.

No particular dos danos morais, a natureza do direito, a extensão dos danos, que exigiram que a
parte autora saísse do imóvel, a negativa da parte ré são fundamento suficiente para reconhecer
a configuração do dano moral. Por esta razão, fixo a indenização por danos morais em R$
15.000,00 (quinze mil reais), observando os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

É de se destacar que a CEF não responde por sua atuação como agente financeiro, mas apenas
enquanto gestora do FGHAB.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que
fundada nos termos das cláusulas contratuais nela transcritas, não fazendo sentido a alegação
recursal de que não há como se pretender a ativação do FGHab para cobertura de eventuais
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danos nos imóveis, ante a inexistência de previsão contratual.

A propósito da alegação de prescrição, registre-se:

O parágrafo primeiro da cláusula vigésima segunda do Contrato prevê expressamente - em
conformidade com o disposto no art. 771 do Código Civil - que o devedor deve comunicar à
CEF a ocorrência de danos físicos no imóvel e apresentar a respectiva documentação. 

Segundo o art. 206, § 1º, II, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado
contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que
é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data
que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

A autora narra, na inicial, que o pedido administrativo, referente ao seguro de incêndio já foi
feito junto a CEF, entretanto, a CEF exigiu comprovação da inabitabilidade do apartamento,
através de fotos dos objetos queimados. Entretanto o fogo não chegou a adentrar o seu
apartamento, que, ainda assim, se tornou inabitável devido à falta de energia elétrica, que só
foi reativada em julho 2017. Deste modo, a requerente não teve nenhum bem queimado pelo
fogo, mas também não teve como se manter no apartamento.

Conquanto não haja nos autos documento comprobatório dessa alegação, a contestação da
Caixa nada aduz sobre a alegada exigência de comprovação da inabitabilidade do apartamento
através de fotos dos objetos queimados, limitando-se a afirmar que não foi feita a solicitação de
sinistro DFI – Danos Físicos por parte da mutuaria/autora, para o contrato em questão.

Assim é que não há como reconhecer a prescrição alegada.

O recurso deve ser desprovido. Condeno a CAIXA em custas e em honorários que arbitro
em 10% sobre o valor da condenação. 

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000419373v14 e do código CRC 42495117.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5003155-33.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO CORREA DE JESUS (AUTOR)

VOTO

CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA
EXPRESSAMENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FATOS NÃO
CONTROVERTIDOS. DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal em face da sentença
que a condenou a (a) proceder à execução do contrato de empréstimo n.º
06.4776.110.0000876/67 nos exatos termos em que foram firmados, devendo a ré cancelar os
juros, multas e os encargos cobrados pelo atraso no pagamento, tendo em vista que o erro no
processamento ocorreu pelo próprio banco (Evento 1 – Anexo 7, pag. 16); e (b) pagar à parte
autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido
monetariamente pelo IPCA-e a contar da data desta Sentença (Súmula 362 do STJ) e, após a
correção, ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso
(07/02/2018).

 

Alega a recorrente o que segue:

Inicialmente é importante destacar que, para que se possa imputar a responsabilidade objetiva
prevista no CDC, mister se faz uma mínima demonstração de falha no serviço prestado, para,
ato contínuo, comprovar o consumidor o nexo causal e o dano emergente ou lucros cessantes
ocorrido.

Data venia, a parte recorrida definitivamente não comprovou ter havido qualquer falha no
serviço prestado pela recorrente. Na realidade, o recorrido apresenta meros fatos, expondo o
que seria a sua versão, sem ao menos produzir qualquer prova (como a testemunhal, v.g.) com
um mínimo de força convincente para corroborar suas alegações.

Mesmo que não for de entendimento deste Tribunal o afastamento da condenação
indenizatória imposta, é evidente a desproporção do valor arbritrado pelo juizo a quo (R$
10.000,00) com o dano causado e com as circunstâncias do caso, o que geraria um reprovável
enriquecimento sem causa ao recorrido.

...

A sentença está assim fundamentada:

Não há preliminares processuais.
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Passo ao mérito. Nada foi esclarecido pela CEF no que se refere aos fatos. Também nenhuma
alegação da parte autora foi objetivamente impugnada. Por sua vez, nenhum documento foi
apresentado, nos termos do art. 11 da Lei 10.259/01. Nem o contrato correspondente foi juntado,
tampouco o histórico de pagamento do empréstimo firmado. Assim, considero que houve revelia
da CEF na impugnação das alegações fáticas da parte autora. Dessa forma, considero
verdadeiras todas as afirmações factuais da parte autora. Logo, houve falha na prestação dos
serviços bancários por parte da CEF, que deverá indenizar a parte autora pelo dano moral
sofrido, haja vista que os transtornos suportados ultrapassam o mero aborrecimento.

À luz do conjunto fático-probatório, reputo o dano como médio. Por sua vez, reputo a falha da
CEF como grave, pois houve a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.
Dano médio e falha grave me direcionam a balizar o dano moral em aproximadamente 50% do
patamar máximo para a parametrização do dano médio, nos termos do Enunciado nº. 08 das
Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, consubstanciando em valor
aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Contudo, como a parte autora requereu
condenação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limito o valor da condenação no
presente feito ao valor requerido (R$ 10.000,00).

Os fatos estão assim narrados na inicial:

O Autor contratou um empréstimo perante a empresa requrida na data de 06/07/2016 no valor
de R$600,00 (seiscentos reais), ficando acordado que os valores das parcelas seriam
descontados em folha de pagamento, tendo em vista que o Autor recebe benefício previdenciário
de aposentadoria por invalidez.

Contudo, nunca foram descontadas as parcelas relativas a esse empréstimo, e, no dia
07/01/2018, quando fora retirar seu benefício junto ao banco recebeu a mensagem de que
deveria comparecer à sua agência. Ao fazê-lo, fora informado que possuía uma dívida em aberto
junto à CEF, muito superior ao valor que fora pego em empréstimo, tendo em vista os juros e
multa acrescidos.

Ocorre que o Requerente não possuía conhecimento de tal dívida, já que autorizou a CEF a
debitar o valor mensalmente de seu benefício, o que nunca fora realizado “em virtude de erro do
próprio banco”, conforme explicou a agência da CEF. O autor, munido de boa-fé, acreditava
que estavam sendo feitos os descontos normalmente, e só não percebeu o erro em razão de
possuir outros descontos também sendo feitos em seu pagamento.

Hoje a dívida exorbitante existe por culpa exclusiva da CEF. Ademais, em completo ato
unilateral, a Caixa Econômica bloqueou o cartão benefício do Autor, impedindo-o, assim, de
sacar seu benefício junto aos caixas eletrônicos, só conseguindo fazê-lo diretamente junto a um
atendente.

Cumpre esclarecer que o Autor nunca fora notificado de qualquer dívida em aberto, não sabia
nem mesmo sobre a possibilidade de ter seu cartão, pelo qual recebe o benefício, bloqueado.
Ademais, não houve nenhum ato por parte da Caixa Econômica que constituísse o Requerente
em mora.

Resta informar que o Autor não quer se eximir de pagar a dívida original, porém, em virtude da
imposição de multas e juros, esta já se encontra em valores bem maiores do que o contratado.
De acordo com informações da instituição financeira, o valor atual da dívida atinge o montante
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Cabe informar, ainda, que a Caixa Econômica, em resposta ao ofício enviado pela DPU,
reconheceu que o erro foi da requerida, posto que “na época da tentativa de empréstimo, em
11/07/2-16 o mesmo comandou uma alteração da conta bancária e em 26/07/2016 fez o
comando do empréstimo com o número da conta antiga do segurado” (documento em anexo).
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Ou seja, já foi expressamente reconhecido pela CEF que a não cobrança dos valores das
parcelas, bem como os acréscimos de juros e multas, de forma indevida no valor originalmente
contratado, deu-se por erro seu. Contudo, mesmo após tal reconhecimento, o cartão benefício do
autor continua bloqueado e a dívida continua existente junto à instituição financeira, sem que
houvesse qualquer diligência por parte desta última no sentido de corrigir seu erro.

A sentença deve ser mantida, eis que a ré admite o erro na prestação do serviço
no documento constante do Evento 1 - Anexo 7, fl. 16.

O valor da indenização fixado na sentença não se mostra desproporcional, ao contrário do que
alega a recorrente, não importando em enriquecimento sem causa, eis que o cartão benefício do
autor permaneceu bloqueado (fato incontroverso), mesmo após o reconhecimento do erro pela
ré/recorrente, só tendo sido desbloqueado com a medida antecipatória de tutela, que também
evitou que o nome do autor fosse inserido nos cadastros restritivos de crédito.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO,
condenando a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95),
estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000420384v7 e do código CRC 32d4c06b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 0031580-42.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: TEREZINHA DALVI (AUTOR)

RECORRIDO: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA
COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, representada pela Defensoria
Pública da União, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por
danos morais decorrentes de falsificação em assinatura de aviso de recebimento (AR) de
correspondência dirigida ao seu endereço.

Alega a autora o seguinte:

Conforme consta em sentença, evento 03 do processo eletrônico, o douto Magistrado se debruça
apenas sobre o documento colacionado à fl. 10 (AR – Aviso de Recebimento / Notificação de
Penalidade) é a Rua Amazonas, 12, Casa, Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, mesmo endereço
consignado na inicial e nos termos de depoimento juntados às fls. 11.

Por meio de análise do mencionado AR, ainda, destaca que, a questão relativa a quem apõe a
assinatura na correspondência não é relevante no caso concreto, uma vez que o serviço de Aviso
de Recebimento (AR) exige que a pessoa que a recebe esteja localizada no mesmo endereço
indicado no documento, não importando se se trata do destinatário da correspondência.

Ocorre que, data vênia, tal julgamento não deve ser mantido, com risco de violação direta aos
direitos do consumidor e ao postulado da responsabilidade objetiva atribuída aos CORREIOS
no presente caso, vejamos:

A parte Autora, de forma clara e direta, junto à exordial, apresentou fartamente os motivos
fáticos e de direito, que aqui estão sendo corroborados, onde alega que não obteve acesso à
notificação do DAF e do DER, e que a assinatura apresentada não é de sua autoria, sequer se
apresenta semelhante a sua escrita.

Ante a alegação da ECT de que outro membro da família possa ter recebido o AR, a Autora
alega que ninguém de sua família teve contanto com a notificação. Ainda, não se valeria a
Recorrente de ACIONAR A JUSTIÇA para pleitear justiça com base em inverdades. Isso não se
pode presumir, e tampouco passar pelo crivo do judiciário sem o devido julgamento.

Na hipótese de ter o funcionário da ECT entregue a notificação a pessoa estranha a Autora,
deve ser aplicada a responsabilização à primeira, com base na responsabilidade objetiva.

Nesse tipo de situação, não estando esclarecidos os fatos da forma devida, a aplicação o
princípio da responsabilidade objetiva deve respaldar a decisão. Afinal, a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos possui natureza jurídica de EMPRESA PÚBLICA, devendo arcar com
eventuais responsabilidades, independente de sua culpa. Isso é que se lê no art 37, parágrafo 6º.
Da Constituição Federal de 1988, vejamos:
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...

A sentença está assim fundamentada:

Relatório dispensado. Sem preliminares processuais. Passando ao mérito, entendo que a ECT
agiu de acordo com as normas que regem sua atividade, senão vejamos: 

Art. 7º A entrega de objetos dos serviços postais básicos será realizada das seguintes
maneiras:

I – externa:

a) em domicílio, quando a entrega do objeto postal ocorrer no endereço indicado pelo
remetente;

(...)

Art. 8º A ECT deverá realizar a entrega externa em domicílio, sempre que atendidas as
seguintes condições:

I – houver a indicação correta do endereço de entrega no objeto postal com o
correspondente Código de Endereçamento Postal (CEP);

Do que consta dos autos, nota-se que o endereço de entrega do documento colacionado à fl. 10
(AR – Aviso de Recebimento / Notificação de Penalidade) é a Rua Amazonas, 12, Casa, Ponta da
Fruta, Vila Velha/ES, mesmo endereço consignado na inicial e nos termos de depoimento
juntados às fls. 11.

Com efeito, a questão relativa a quem apõe a assinatura na correspondência não é relevante no
caso concreto, uma vez que o serviço de Aviso de Recebimento (AR) exige que a pessoa que a
recebe esteja localizada no mesmo endereço indicado no documento, não importando se se trata
do destinatário da correspondência. Portanto, ausente a responsabilidade da ré sobre o
ocorrido, uma vez comprovado que o documento foi entregue no endereço consignado na
correspondência (fl. 43), não havendo que se falar em indenização por dano moral.

 

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que a
prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está em consonância com o
entendimento desta Turma Recursal.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
Condeno a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95),
estes arbitrados em 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98,
§ 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça.

 

PABLO COELHO CHARLES GOMES
Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5005672-11.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: LIVIA ALMEIDA ROLKE (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- CEF em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
SAÚDE CAIXA a (i) ressarcir os valores despendidos nos anos de 2016 e 2017 com a
aquisição de bomba de insulina, upgrade da bomba e manutenção anual com o equipamento;
(ii) fornecer os insumos mensais necessários ao tratamento da doença da parte autora,
observando-se a coparticipação. 

Em suas razões, a recorrente sustenta o que se segue: (i) há error in judicando na
sentença, eis que não se verifica nos autos prova da solicitação e negativa de cobertura, razão
pela qual não há ato ilícito a ensejar a condenação de ressarcimento; (ii) a prestação dos
serviços pelo Saúde Caixa tem se dado na forma prevista por seus regimentos/normativos,
custeando todos os procedimentos previstos necessários ao tratamento; (iii) a restrição ao
direito da recorrida tem previsão contratual, sendo concedidos todos os demais serviços e
produtos necessários à parte autora. Requer a reforma integral da sentença para julgar
improcedentes os pedidos e subsidiariamente seja excluída da condenação o ressarcimento dos
custeios vedados pelo Plano de Saúde.

Eis o teor da sentença:

Relatório dispensado.

Sem preliminares. Passo ao mérito.

Destaco que merecem prosperar os pedidos da parte autora, uma vez que comprovou ser titular
do plano vinculado à instituição ré (evento 1-OUT4- fl. 01) e, ainda, comprovou a necessidade
médica narrada, de acordo com os laudos médicos apresentados (Evento 1-LAUDO6, Evento1-
LAUDO7).

Ademais, observo que a parte autora se encaixa nas hipóteses narradas pela Saúde Caixa em
contestação, estando apta a receber os auxílios vinculados à Diabetes Mellitus Tipo 1, uma vez
que teve quadros de instabilidade glicêmicas com perdas de consciência (conforme laudos
médicos apresentados).
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Saliento ainda que a autora, criança de 6 anos de idade, possui tutela constitucional, ex vi art.
227, CF/88, estando inserida em grupo para o qual é recomendada a utilização do equipamento
objeto da lide, conforme narrado pelo próprio MPF (evento31).

Por fim, diante dos fundamentos expostos, reconheço o direito da autora no reembolso dos
valores despendidos com a aquisição da bomba, upgrade da bomba e manutenção anual com o
equipamento. Destaco que cláusulas limitadoras do direitos à saúde da autora, como o intervalo
de 5 anos na aquisição de produtos, configuram-se como abusivas, uma vez que tolhem o direito
à saúde da autora.

No entanto, deverá ser observada coparticipação de 20% do titular do plano, conforme
informado pelo MPF (evento 31), tendo em vista Acordo Coleitvo de Trabalho, Aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018, limitada a um teto anual de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais).

Assim, ao analisar os gastos anuais do autor, verifico que no ano de 2016 ele despendeu R$
17.441,00 (Evento 1- NFISCAL8 e NFISCAL9- Nota fiscal- nº. 208343), no ano de 2017 ele
despendeu o valor de R$ 2.739,00 (Evento1- NFISCAL10- Nota fiscal 255886) mais o valor de
R$ 12.755,00 (evento 1- NFISCAL11, nota fiscal nº. 265769), totalizando naquele ano o valor de
R$ 15.494,00. Nesse passo, como a coparticipação do autor possui teto anual de R$ 2.400,00,
respeitando o período de 01/jan a 31/dez, exponho o seguinte raciocínio:

ANO DESPESAS
TOTAIS
DO
AUTOR

COPARTICPAÇÃO
DO AUTOR

VALOR
RESSARCIMENTO
AO AUTOR

2016          R$
17.441,00

            R$2.400,00         R$ 15.041,00

2017          R$
15.494,00

           R$ 2.400,00         R$ 13.094,00

  TOTAL        R$ 28.135,00

 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido do autor, nos termos do
art. 487, I, NCPC, para condenar a SAÚDE CAIXA a:

a) Ressarcir o autor no valor total de R$ 28.135,00 (vinte e oito mil e cento e trinta e cinco
reais) em decorrência dos valores despendidos nos anos de 2016 e 2017, conforme
fundamentação. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e, depois,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso, o qual fixo em
07/2017.

b) Fornecer os insumos mensais e anuais necessários para o tratamento da doença da parte
autora, os quais totalizam uma média mensal de R$3.760,98, observando a coparticipação do
autor de 20%, limitado ao teto anual de R$ 2.400,00.
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Sem custas nem honorários. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Após o transito em
julgado, cumpridas as obrigações impostas, dê-se baixa e arquivem-se. PRI.

II. Fundamentação.

Não assiste razão à recorrente quanto ausência de solitação e de negativa de
cobertura, eis que a própria ré reconhece que há limitações/vedações aos seguintes custeios: (i)
manutenção do aparelho; (ii) insumos necessários para a aferição da glicose; (iii) novo custeio
de infusão de insulina antes de decorrridos 5 anos do último reembolso concedido; (iv)
aparelho sem registro válido de autorização da ANIVSA para comercialização do produto, os
quais são pleiteados pela parte autora.

Ora, a limitação de cobertura essencial é inequivocamente uma negativa de
cobertura. Não há, portanto, error in judicando, como sustenta a recorrente.

O direito da parte autora tem respaldo na Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde:

 Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº
11.935, de 2009)

        I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões
irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada
pela Lei nº 11.935, de 2009)       

No caso, há laudos médicos que atestam a necessidade do tratamento indicado
bem como o risco de vida e de lesões irreparáveis a que está sujeita a paciente, caso não se
submeta ao rigoroso tratamento da doença que a acomete (Evento 1 - LAUDO 6 e 7).

O pleito autoral tem, ainda, respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o qual tem entendimento pacificado de que "o plano de saúde pode estabelecer as
doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional
habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento,
procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do
beneficiário". Confira-se:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.835.621 - SP (2019/0260739-3)
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : DAGOBERTO SILVERIO DA SILVA  - SP083631
THIAGO MACEDO RIBEIRO DOS SANTOS  - SP202996
DEBORA BRUNO  - SP250399
RECORRIDO  : P F A (MENOR)
REPR. POR  : K C G F
ADVOGADO : ALEX DUTRA AGOSTINO  - SP299155
EMENTA CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E
MATERIAIS DE USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
DECISÃO
P F A, menor de idade representado por sua genitora K C G M, ajuizou ação de fazer em
desfavor de UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED),
cujos pedidos foram julgados procedentes para, tornando definitiva a tutela concedida,
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condenar a ré ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na cobertura integral dos
tratamentos necessitados pelo autor, com bomba de infusão contínua de insulina, associada ao
sistema de monitorização contínuo de glicose subcutânea, bem como medicação ininterrupta e
materiais para utilização do aparelho (transmissor Guardian Link MMT-7730; Care Link USB
Black MMT-7306; aplicador cateter Quick-set MMT-39501; reservatório 3,00ml MMT 332a;
sensores Enlite MMT 7008'; cateter Quick-set 6mm X 60 cm MMT-399; frasco 10 ml insulina
ultrarápida; monitor glicosímetro Accuchek; tiras para glicemia capilar correspondente ao
aparelho e lancetas para medida de glicemia capilar), conforme a prescrição médica, enquanto
durar o tratamento, na duração e quantidade determinadas pelos médicos do autor, seja por
meio de pagamento direto ao fornecedor ou reembolso integral, sob pena de multa diária no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como condenar a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em
R$ 1.000,00 (mil reais) (e-STJ, fls. 169/173).
Irresignada, UNIMED interpôs apelação, que foi desprovida pelo Tribunal de origem em
acórdão assim ementado:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Negativa de cobertura de tratamento prescrito com
bomba de infusão contínua de insulina e respectivos insumos - Procedência do pedido -
Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Autor, de 3
anos, portador de diabetes mellitus (tipo 1) - Tratamento com prescrição médica -
Impossibilidade de a seguradora questionar o tratamento indicado - Inteligência da Súmula 102
deste Egrégio Tribunal de Justiça - Negativa de cobertura abusiva - Possibilidade de uso
domiciliar - Sentença mantida - Recurso desprovido. (e-STJ, fl. 233).
Inconformada, UNIMED interpôs recurso especial com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional, apontando a violação dos seguintes dispositivos legais: (1) arts. 10, VI, e 12, II,
d, da Lei 9.656/98, por reputar que a operadora do plano de saúde não poderia ser instada a
pagar medicamentos de uso domiciliar, cuja cobertura não é obrigatória à luz da legislação e
nem encontra previsão contratual; e (2) arts. 51, incisos IV e VI, e § 1º, inciso II, e o artigo 54, §
4°, do CDC, por considerar que a legislação consumerista autoriza a limitação dos direitos em
contrato de adesão, desde que as cláusulas restritivas sejam destacadas, havendo exclusão de
cobertura prevista expressamente em lei que regulamenta as atividades das operadoras de
planos privados de assistência à saúde.
Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal estadual
admitiu o apelo nobre (e-STJ, fls. 285/286).
É o relatório.
DECIDO.
O inconformismo não merece prosperar.
De plano, vale pontuar que o presente recurso especial foi interposto contra decisão publicada
na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 
(1) e (2) Da cobertura do plano de saúde UNIMED insurge-se contra o acórdão do Tribunal
local que determinou o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, por reputar que
a operadora do plano de saúde não poderia ser instada a pagar medicamentos de uso
domiciliar, cuja cobertura não é obrigatória à luz da legislação e nem encontra previsão
contratual, além de sustentar que a legislação consumerista autoriza a limitação dos direitos em
contrato de adesão, desde que as cláusulas restritivas sejam destacadas, havendo exclusão de
cobertura prevista  expressamente em lei que regulamenta as atividades das operadoras
de planos privados de assistência à saúde.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças
que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca
da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material
imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos
médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E
isso é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do
tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não
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pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente.
Sendo assim, observa-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ,
no sentido de ser abusiva a recusa de custeio dos materiais e medicamentos prescritos pelo
médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente
domiciliar.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE. MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. INDEVIDA RECUSA DE
COBERTURA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece
reforma.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1.097.679/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
23/2/2018 - sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo
tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.064.435/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe
23/11/2017 - sem destaque no original)
Logo, o acórdão de origem, ao entender ser indevida a recusa de UNIMED de custear os
materiais e a medicação requerida, encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte. Por
essa razão, não merece qualquer tipo de reparo.
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
MAJORO os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 1.500, 00 (mil e quinhentos
reais) para R$ 1.575,00 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais), nos termos do art. 85, § 11 do
NCPC.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 05 de setembro de 2019.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
(Ministro MOURA RIBEIRO, 09/09/2019)

Ante o exposto, a sentença deve ser mantida.

Diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso ora interposto e do risco ao
agravamento do quadro de saúde apresentado, defiro o pedido de tutela de urgência para que a
ré implemente, de imediato, a obrigação de fazer determinada na sentença (fornecimento de
insumos necessários ao tratamento da autora).

III. Conclusão.

ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA. Intime-se, com urgência, a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (SAÚDE CAIXA) para implementar a obrigação de fazer
prevista na sentença, no prazo de 10 (dias), sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais), que também incidirá em caso de atraso e/ou não cumprimento  das
obrigações mensais subsequentes.
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré. Condeno a recorrente
vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados 10% do valor da
condenação.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000414968v19 e do código CRC ff81e139.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5002015-61.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: TIAGO MARQUES DE BRITO (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. ABERTURA DE SERVIÇO DE CONTA CORRENTE E DE
SEGURO DE VIDA. NÃO CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO
CONFIGURADA. SERVIÇO DE CONTA CORRENTE EFETIVAMENTE
DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA CEF.
SIMULTANEIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FINANCIAMENTO E
CONTA CORRENTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM VENDA CASADA.
INEXISTÊNCIA DE CONDICIONAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONTA
BANCÁRIA PARA CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO. AUTOR SE BENEFICIOU DE
TARIFAS REDUZIDAS POR SER CLIENTE DO BANCO RECORRIDO. VEDAÇÃO
AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILEGÍTIMA.
CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
SEGURO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA TARIFA PAGA A TÍTULO DE “DEB CESTA” E
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DETERMINAR A
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE SEGURO
DE VIDA “CX. SEGUROS”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

 

Trata-se de recurso interposto pela CEF contra sentença que julgou procedente o
pedido de condenação da CEF ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$9.540,00, em virtude de suposta falha na prestação de serviço de conta corrente cumulado
com financiamento habitacional e julgou procedente o pedido de restituição em dobro dos
valores cobrados, a partir de janeiro de 2017, sob a rubrica “DEB CESTA” e “CX.
SEGUROS”.

 

Em suas razões recursais, a CEF apresenta a cópia do contrato de abertura de
conta corrente, cópia do Termo de Adesão a cesta de serviços e apólice de seguro de vida,
todos devidamente assinados pelo Autor, em 22/12/2016. Assim, ante à comprovação da
licitude dos contratos assinados pelo Autor, requer, o reconhecimento da improcedência dos
pedidos.
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Contrarrazões apresentadas pelo Autor na qual faz análise de cada contrato
apresentado aos autos em sede recursal.

 

A sentença ora recorrida possui a seguinte fundamentação:

 

“(...)Passo ao mérito. O autor não reconhece os débitos indicados na inicial, sejam
eles referentes a seguro de vida, sejam referentes à tarifa denomimada "DEB CESTA". O fato é
que a CEF não comprovou que tal seguro foi pactuado. Nenhum documento indicando
a concordância do autor no contrato de seguro em tela foi apresentado. Outrossim, a ré não
juntou aos autos o contrato de abertura de conta bancária ou qualquer outro documento,
assinado pela parte autora, que demonstre a contratação do pacote de serviços.

Por outro lado, a teor dos extratos colacionados à inicial (ext. 04, ev. 01), verifica-
se que o autor demonstrou a conexão direta do financiamento habitacional efetuado em
jan/2017 e o débito realizado no valor de R$ 14,84 a título de seguro de vida. Assim, evidencia-
se a venda casada alegada pelo autor ao comprovar a conexão do financiamento com o
pagamento pelo autor sob a rubrica "CX.SEGUROS". Portanto, reconheço a venda casada
praticada pela CEF e a nulidade do contrato de seguro de vida firmado em jan/2017, devendo a
ré restituir ao autor os valores despendidos a título de seguro, em dobro, nos termos do
parágrafo único do art. 42 do CDC.

Com efeito, como o autor logrou em comprovar que houve cobranças relativas a
"DEB CESTA", desde 01/2017, reconheço como devidos danos materiais que deverão ser
devolvidos em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, CDC.

Nessa linha de pensamento, concluo como ilícito civil a venda casada promovida
pela CEF em face do autor, acarretando-lhe danos morais. Entendo que a atuação da ré, no que
tange a prestação do serviço, demonstrou, de forma indiscutível, a falta de cuidado com que
procede com o patrimônio alheio, causando na parte autora aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem estar, a ponto de se configurar lesão aos bens que integram os direitos da
personalidade (como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, entre outros), estando,
então, caracterizada a hipótese de indenização por danos morais.

À luz do conjunto fático-probatório, reputo o dano como leve. Por sua vez, reputo
a falha como leve. Dano leve e falha leve me direcionam a balizar o dano moral em
aproximadamente 50% do patamar máximo para a parametrização do dano leve, nos termos do
Enunciado nº. 08 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
consubstanciando em valor de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais).

Por tais razões, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS
PEDIDOS, para:

(i) Cancelar o seguro em tela. Condeno a CEF a devolver ao autor, em dobro,
todo valor que tenha sido descontado em face de tal seguro. Tal valor descontado deverá ser
corrigido monetariamente pelo IPCA-E e, após corrigido, deverá ser acrescido de juros de mora
de 1% ao mês.
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(ii) Declarar inexistência da relação jurídica de débito em relação as cobranças
ocorridas na conta corrente da parte autora sob a rubrica “DEB CESTAS”. Condeno a CEF a
restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados na conta corrente da parte
autora sob a rubrica “DEB CESTA”. Tal valor descontado deverá ser corrigido monetariamente
pelo IPCA-E e, após corrigido, deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

(iii) Condenar a CEF em danos morais no valor de R$ 9.540,0015. Tal valor
deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-e e, após a correção, deverão ser acrescidos
juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do evento danoso (jan/2017), nos termos do art.
398 do CC. 

Sem honorários advocatícios nem custas judiciais. Defiro a gratuidade de justiça.
Após o trânsito em julgado e o cumprimento da obrigação, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I.
(...)”

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Com efeito, a questão jurídica exposta aos autos diz respeito à existência ou não
de venda casada de outros produtos pela CEF, à época da celebração do contrato de
financiamento habitacional pelo Autor.

 

Inicialmente, é importante ressaltar que conheço dos documentos apresentados
pela Ré, tão-somente em sede recursal, uma vez que indispensáveis para a solução da presente
demanda, bem como ante à ausência de qualquer impugnação formulado pelo Autor, ora
Recorrido, em sede de contrarrazões.

 

Pelo contrário, em nome da lealdade processual, a parte Autora passou a admitir a
celebração dos referidos contratos (de abertura de conta corrente e de seguro de vida), à época
da contratação do empréstimo habitacional, insistindo, entretanto, na tese de configuração de
venda casada, o que passo analisar a seguir.

Assiste razão a Recorrente no tocante à conta corrente para débito das prestações
do financiamento habitacional.

 

 Não há nos autos elementos que indiquem ter a Caixa condicionado a mantença
da conta corrente para concessão de empréstimo.
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Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que:

 

“Art. 39: É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;” (grifei)

 

A partir de tal norma passou-se a correntemente dizer que a venda casada de
produtos ou serviços configura abuso contra o consumidor. Todavia, o vício do negócio não
decorre da mera simultaneidade de aquisição de diferentes produtos ou serviços.

 

A prática abusiva estará caracterizada apenas se houver imposição de aquisição
de outro serviço ou produto, além dos desejados. Ou seja, quando não se puder adquirir o que
se pretende sem concomitantemente adquirir o que não se quer. 

 

No presente caso, o vício estaria na demonstração de que, para aquisição do
empréstimo, foi imposta a condição de não se manter a conta corrente aberta para depósito do
numerário, o que não ocorreu in casu.

 

Não é abusiva a exigência de abertura de conta em contrato de financiamento
imobiliário, uma vez que se trata de consectário lógico para disponibilização do valor, o qual
necessita de um local para seu depósito.

 

Diversa seria a situação em que o cancelamento da conta corrente, após saque do
montante liberado, fosse obstado pela CEF, o que, em tese, poderia configurar conduta abusiva.
Não foi este o caso apresentado, contudo, após análise dos elementos coligidos aos autos.

 

A CEF, no âmbito de sua liberdade negocial, pode criar incentivos, com redução
de taxas e juros, para aqueles que decidirem conservar sua relação com o banco, por tal
situação se encontrar em sua seara de livre política comercial.
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Não se pode, portanto, imputar à CEF a prática de conduta abusiva por,
simplesmente, permitir que clientes que optam pela manutenção de seus serviços bancários,
usufruam de tarifas e juros mais atrativos, em relação àqueles que decidem terminar
prematuramente o relacionamento, o que ocorreu quando a Autora optou por ingressar no
Poder Judiciário para encerrar a sua conta corrente, mas solicita a manutenção da taxa de juros
diferenciada, fato este que sequer foi apreciado, uma vez que a tese inaugural era de
inexistência de relação jurídica contratual em relação à conta corrente ora em análise.

 

Verifico, ademais, que a demandante beneficiou-se de custo de crédito reduzido
ao optar, quando da celebração contratual, por abertura de conta em conta corrente na CEF,
para pagamento das prestações contratuais.

 

Não é razoável que, após usufruir de benefícios contratuais com reflexos
pecuniários, decida a demandante cancelar a sua conta salário e permanecer com o pagamento
da taxa de juros diferenciada, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito.

 

Sendo assim, não resta configurada a venda casada em relação ao contrato de
abertura de conta corrente.      

 

Já com relação ao contrato de seguro de vida celebrado pelo Autor e pela CEF,
entendo ter restado configurado o instituto da venda casada.

 

Nessa ordem de ideias, vislumbro, in casu, que o negócio conduzido pela CEF
deixou de observar a imprescindível transparência que deve nortear este tipo de contratação
(cf.: artigo 6º, III do CDC), haja vista que não há menção clara, no contrato de mútuo
imobiliário, que o seguro obrigatório já estava neste embutido. Não há sequer indicação de que
o mutuário teria liberdade para pactuar o referido com qualquer outra seguradora, conforme já
determinou o C. STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 969.129 – MG, DJe 15/12/2009).

 

Assim, apoiada em regras de experiência comum, penso ser crível que a parte
autora tenha sido, sim, levada a erro com a informação de contratação de seguro obrigatório,
sem, porém, as necessárias especificações que se esperam. Entendo, pois, que, frente ao acervo
fático-probatório engendrado, há evidências consistentes de ter efetivamente ocorrido a
intitulada (e vedada) “venda casada”.
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É providência imperiosa, outrossim, o cancelamento do mencionado seguro, e a
devolução do valor debitado pela ré, de forma simples, uma vez que o Autor usufruiu da
cobertura securitária até a data do seu cancelamento, assim como não foi aplicado nenhum
meio vexatório de cobrança que justificasse a aplicação do parágrafo único do art. 42, do CDC.

 

No que toca ao dano extrapatrimonial, entendo que este não restou, no cenário
dos autos, demonstrado, vez que, a despeito de reconhecer que houve falha da instituição
financeira, não há qualquer comprovação de que tenha ocorrido, em virtude de tal contratação
desautorizada, inscrição indevida do nome da parte requerente em cadastros restritivos, ou
mesmo outro fato que possa ser considerado como passível de causar prejuízo moral à parte
autora, uma vez que o seguro foi cancelado, menos de dois meses após a sua contratação, tão-
logo a CEF tomou ciência da insatisfação do Autor.

 

Acrescente-se que a falha na prestação do serviço bancário não gera, por si só,
dano moral suscetível de indenização (u t: TRF1, AC 8521 MA 2003.37.00.008521-0,
31/07/2008 e-DJF1 p.231). É necessário, além disso, que o dano seja real e efetivo, sendo, pois,
fundamental sua comprovação e evidência em decorrência dos fatos e repercussão sobre a
pessoa (ut :TRF2, AC 200751010066711, E-DJF2R 28/02/2011).

 

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARICAL
PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais, o
pedido de devolução em dobro dos valores debitados a título de “DEB CESTA” e julgar
procedente apenas o pedido de devolução dos valores pagos a título de “CX. SEGUROS”, de
forma simples, com a manutenção da sentença em seus consectários legais.

 

Sem custas e sem honorários, eis que a Recorrente é parcialmente vencedora.

 

VOTO POR CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000202884v2 e do código CRC 1620115f.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 18/6/2019, às 19:0:25
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RECURSO CÍVEL Nº 5017219-48.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SILVIA CRISTINA ALVES MESSIAS ROQUE (AUTOR)

RECORRIDO: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCOMENDA DEVOLVIDA AO
VENDEDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE DESPACHO
POSTAL. FALHA NO SISTEMA DOS CORREIOS NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da
devolução de encomenda internacional ao vendedor, após diversas tentativas infrutíferas de
acessar o sistema do correio para emitir os boletos para o pagamento da taxa, afirmando a
funcionária do correio que não havia outra maneira da autora receber os produtos.

Alega o recorrente o que segue:

Conforme se infere da peça vestibular, não fora possível realizar o cadastro online da autora
para que fosse emitida a devida guia para pagamento da postagem internacional, tendo a
mesma se dirigido diversas vezes às agências, mas não obteve êxito.

Ao contrário do entendimento do d. magistrado, a documentação acostada no EV 01, DOC 03 é
clara ao demonstrar a questão de impossibilidade cadastral. Verdadeiramente, houve algum
erro interno dos Correios que não permitiu que a cliente acessasse o cadastro que foi
regularmente realizado, o que fez com que o pagamento do despacho postal não fosse quitado.

Em se tratando de relação de consumo, conforme consignado em sentença, há de haver a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Restou devidamente comprovado que a
autora buscou se cadastrar no site dos Correios, contudo, devido a um erro sistêmico não logrou
êxito em fazer o login.

Ora, entende-se que, neste caso, o ônus deveria ser invertido para que o requerido provasse que
não há nos bancos de dados qualquer cadastro em nome da requerente, uma vez que possuí
meios técnicos para tanto. Não de desincumbindo do ônus da prova, entende-se que o relato da
autora mostra-se verdadeiro, o que leva à procedência da demanda.

A sentença está assim fundamentada:

Nos termos da ADPF nº 46, quando a ECT envia encomendas (como neste presente caso), a
mesma funciona na qualidade de empresa pública de atuação no mercado econômico e, por
conseguinte, não lhe devem ser atribuídas as prerrogativas de Fazenda Pública e também deve
se submeter ao mesmo regramento das demais empresas privadas, devendo-lhe ser aplicadas as
regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, neste caso concreto, embora a ré tenha apresentado defesa  desnecessária sobre um
assunto não questionado pela autora (a cobrança em si do despacho postal), não há como se
estabelecer que o motivo da falta de pagamento do despacho postal pela autora foi ocasionado

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 418



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 68/142

5017219-48.2018.4.02.5001 500000412242 .V6 JES10621© JES7027

por falha da ECT/Correios. E isso pelos seguintes motivos: primeiro porque a tela de consulta
eletrônica apresentada pela autora no anexo 3 do evento 1 não me convence de que se teve ali
uma falha do sistema, mas sim uma possível falta de diligência ou de compreensão por parte da
autora em efetivar o serviço; segundo porque não me parece crível aceitar que, tendo a autora
ido à agencia dos Correios por diversas vezes (como foi alegado), que a ré não lhe tenha
oferecido uma outra forma de pagamento do despacho postal que não fosse pela via eletrônica
(através do site); terceiro porque a autora não juntou aos autos nenhum documento que pudesse
ao menos indicar que ela tivesse comparecido aos Correios antes da data limite para o
pagamento do despacho postal, a fim de se evitar a devolução do objeto ao destinatário.

Nesse sentido, então, diante do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, no sentido de que cabe a
parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, concluo que os
documentos trazidos aos autos não foram capazes de formar o convencimento acerca da
alegação quanto à falha na prestação do serviço por parte da ECT/Correios. Assim sendo, não
procedem os pedidos de indenização por danos materiais e morais pleiteados pela autora.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). 

De fato, não há nos autos qualquer indício de falha no sistema dos correios que tenha
impossibilitado o cadastro da autora no IdCorreios e nem mesmo de que esta teria comparecido
diversas vezes à agência dos correios sem obter orientação sobre o cadastro.

A inversão do ônus da prova não isenta o autor da mínima comprovação do fato alegado. Não
faz sentido a alegação da recorrente de que o ônus deveria ser invertido para que o requerido
provasse que não há nos bancos de dados qualquer cadastro em nome da requerente, uma vez
que possui meios técnicos para tanto, mesmo porque que a existência de qualquer cadastro em
nome da requerente não serviria como prova do comparecimento da autora à agência dos
correios antes da data limite para o pagamento do despacho postal, a fim de evitar a devolução
do objeto ao destinatário. 

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000412242v6 e do código CRC 0090c314.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5002764-78.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRENTE: RODOLFO MARTINS DE PAIVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TAXA DE CONSTRUÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR
DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA CAIXA PARCIALMENTE
PROVIDO.

Trata-se de recurso inominados interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela parte autora
em face da sentença que condenou a ré (i) a fornecer o termo de quitação do saldo devedor do
financiamento imobiliário celebrado com a parte autora, pelo pagamento, nos termos da
cláusula trigésima sétima, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais); e a (ii) a restituir em dobro o valor da diferença entre o valor pago de juros à
época e o valor que é devido, se já considerada a amortização, considerando o valor total
mensal já desembolsado como limite da prestação, com correção monetária pelo IPCA-E e, a
seguir, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos (correção e juros) a contar da data de
cada pagamento indevido; bem como julgou improcedentes os pedidos de danos materiais
(taxas extras e cotas condominiais) e de dano moral, nos termos da fundamentação supra.

A CEF alega, em seu recurso, que segue:

...

Ocorre que, a Autora, ora Recorrida, acionou o judiciário, sob a alegação de que arcou com as
parcelas referentes à TAXA DE OBRAS, por 36 (trinta e seis) parcelas, conforme planilha
contida na petição inicial.

Entretanto, não há qualquer razão a socorrer a Recorrida, uma vez que, não há qualquer
previsão contratual, ou medida acordada, estabelecendo número de parcelas em relação ao
pagamento da TAXA DE OBRAS. Ao contrário do que aduz a outra parte de forma distorcida, a
disposição contratual estipula o início da fase de amortização e o conseqüente fim da cobrança
referente à TAXA DE OBRAS, no momento do término do cronograma de obras, conforme em
especial na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato.

...

Assim, em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência, a ausência de dolo
ou má fé na cobrança indevida realizada é causa de afastamento do pedido de restituição em
dobro.

...
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Da sistemática exposta acima, é de se concluir que, se houve qualquer forma de descumprimento
contratual no presente caso, este deve ser atribuído à Construtora, a quem competia, no
exercício da sua atividade fim, zelar pelo cumprimento do prazo de obras inicialmente pactuado.
Os tribunais têm corroborado tal tese, como explicitado a seguir:

...

O autor, por sua vez, aduz o seguinte:

O Recorrente se viu obrigado a arcar com diversas cotas extras, para financiar a construção do
empreendimento, conforme inúmeras notas fiscais, contratos e comprovantes juntados aos autos.

Assim, o Recorrente arcou com inúmeras cotas extras, agindo de forma a substituir a Recorrida
na responsabilidade financeira, financiando a obra, prejudicando seu orçamento familiar,
contraindo dívidas.

O habite-se, quem deveria ter fornecido o financiamento era a Caixa Econômica Federal, assim
como a instalação dos postes de luz, a colocação de portões nas garagens, passar a fiação
elétrica, fazer os ramais telefônicos, entre outros inúmeros serviços feitos através de cotas
extras.

Tudo isso fazia parte do custo do financiamento que deveria ter sido arcado pela Caixa
Econômica Federal, e não pelo Recorrente.

...

Não ressarcir o Recorrente pelas taxas extras que foram pagas para a conclusão do
empreendimento, é flagrante enriquecimento ilícito.

...

A responsabilidade da Caixa Econômica Federal pela má prestação dos serviços é flagrante e
cristalina, devendo ser responsabilizada conforme os arts. 14 e 20 do CDC, atentando-se para a
inversão do ônus da prova decorrente de lei (artigo 14 do CDC).

...

O fato de ter pagado várias cotas extras gerou intenso sofrimento e angústia ao Recorrente, pois
além de ter parte de seus rendimentos gastos com o pagamento de aluguel, também viu uma
outra parte ir para o pagamento de cotas extras, desequilibrando o seu orçamento familiar,
gerando intenso abalo e estresse.

...

Também há a configuração de dano moral em razão da venda casada do seguro de vida,
conforme documentos juntados aos autos, uma vez que tal prática é abusiva e vedada pelo
ordenamento jurídico, conforme dispositivo legal a seguir:

...

Também há que se falar em danos morais pela demora injustificada e descumprimento
contratual pelo não fornecimento da carta de quitação do imóvel.

...
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Assim, até a presente data, muito embora o Recorrente já tenha quitado integralmente o seu
débito junto à recorrida, ele ainda não possui a carta de quitação, de forma a regularizar suas
pendências relacionadas à sua propriedade.

...

São mais de 16 (dezesseis) meses de incertezas, angústias, aborrecimentos por não saber quando
o que é seu por direito, lhe será entregue!!!

...

Pois, não há dúvida alguma os danos morais e materiais sofridos pelo Recorrente, devendo a
Caixa Econômica Federal ser condenada ao pagamento da indenização correspondente no valor
de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) referentes a danos morais e R$ 2.820,00 (dois mil,
oitocentos e vinte reais) referentes aos danos materiais.

A sentença está assim fundamentada:

No caso concreto, a parte autora celebrou contrato de mútuo para construção de unidade
habitacional – Sistema Financeiro da habitação – Recursos SBPE. Nota-se que o contrato
firmado pelo autor com a ré (em 09/07/2013) fixou prazo certo para a conclusão da construção
(25 meses) e deliberou acerca dos efeitos da não conclusão da obra, no que diz respeito a
amortização. Confira-se o teor da Cláusula Quarta:

CLAUSULA QUARTA - PRAZO PARA CONSTRUÇÃO E LEGALIZAÇÃO DA
UNIDADE HABITACIONAL - O prazo para o término da construção e legalização da
unidade habitacional vinculada ao empreendimento é aquele constante da letra "C6"
deste contrato, que somente poderá ser prorrogado quando restar comprovado caso
fortuito ou força maior, mediante análise técnica e autorização da CAIXA,
consubstanciada na regulamentação vigente. Findo o prazo fixado para o término da
construção, e ainda não concluída a obra, os recursos remanescentes permanecerão
indisponíveis, dando-se início ao vencimento das prestações de retorno, no dia que
corresponder ao da assinatura do contrato. à CAIXA fica ressalvada a faculdade de
considerar vencida a dívida se o(s) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S)
não cumprir(em) as obrigações. [grifei]

Por outro lado, consta que pode ser prorrogado o prazo quando restar comprovado caso fortuito
ou força maior, mediante análise técnica e autorização da
CEF. De qualquer forma, a falência da construtora não pode ser
vista como fato imprevisível, tanto que a construtora deve apresentar seguro garantia do
construtor.

Juros de construção

No que concerne à cobrança de encargos na fase de construção, verifica-se que há previsão de
cobrança de encargos relativos aos juros de obra na Cláusula Sétima, item II do contrato de
compra e venda e mútuo, firmado com a empresa pública ré. Confira-se:

CLAUSULA SÉTIMA - FORMA E ELOCAL DE PAGAMENTO DAS TAXAS À
VISTA, NA FASE DE CONSTRUÇÃO, NA FASE DE CARÊNCIA, NA FASE DE
AMORTIZAÇÃO E DOS ENCARGOS MENSAIS - São devidas seguintes taxas e
encargos:

(...)
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II - Pelo(s) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), mensalmente, na
fase de construção, mediante débito em conta, o que fica desde já autorizado:

a - Encargos relativos a juros e atualização monetária, à taxa prevista no item "c" deste
instrumento, incidentes sobre o saldo devedor apurado no mês; [grifei]

Não há ilegalidade em tal disposição contratual. Contudo, não se pode admitir a cobrança de
encargos na fase de construção por tempo indeterminado, quando há prazo estabelecido para a
entrega do imóvel. Em se tratando de construção de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa
Minha Vida - PMCMV e tendo em vista os prazos para entrega do imóvel estabelecidos no
contrato de compra e venda e no contrato de compra e venda e mútuo, há de se considerar
abusiva a cobrança dos encargos após o prazo determinando para a entrega do imóvel.

Com efeito, o prazo de tolerância previsto no contrato somente é justificativa para a
prorrogação do prazo contratual de entrega de imóvel compromissado quando ocorrer caso
fortuito ou força maior, não demonstrados no caso em comento.

Percebe-se, portanto, que essa taxa contratual de obras tem natureza jurídica de juros, uma vez
que não abate o valor do mútuo. Dessa forma, sua cobrança deve se limitar ao exato tempo
previsto no contrato: até a data contratual de entrega da obra. Mas e se a obra atrasar? A CEF
pode prorrogar a cobrança da taxa de obras? Entendo que não. Explico.

Por ter natureza de juros, a cobrança da taxa de obras deve se efetivar com interpretação
restritiva e dentro dos prazos contratuais. Atraso na entrega da obra é evento futuro e incerto,
de responsabilidade de terceiro (da construtora). Não pode repercutir em maior gasto ao
mutuário e lucro extra à CEF. Se a construtora atrasar e a CEF continuar a cobrar a taxa de
obras, o valor principal continuara sem ser amortizado e a CEF receberá mais juros. Nessa
hipótese haveria enriquecimento ilícito da CEF.

Quanto à cobrança de juros durante a fase da obra, o entendimento jurisprudencial firmou-se no
sentido de sua validade, como ilustra o seguinte aresto:

“[...] A taxa de evolução de obra constitui encargo devido pelo mutuante ao agente
financeiro desde a aprovação do financiamento até a efetiva entrega do imóvel. Entende-
se que a cobrança da "taxa de evolução da obra" pela CEF é devida apenas enquanto o
imóvel se encontrar na fase de construção, sendo indevida sua cobrança em período
posterior. Após a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel, o
vendedor/incorporador recebe da CEF o valor do imóvel ainda em construção (em
parcelas de acordo com percentual das obras realizadas), e o comprador assume uma
dívida com a CEF, no valor correspondente ao capital mutuado. Com efeito, é lícita a
cobrança de juros pelo capital mutuado, independentemente de as obras ainda não
terem sido concluídas. Tal cobrança de juros se justifica quando há fruição pelo
comprador de capital alheio. Durante a fase de obra os mutuários pagam prestação
compreendendo encargos de juros e atualização monetária, Comissão Pecuniária
FGHAB e Taxa de Administração, a começar no mês subsequente ao da assinatura do
contrato. Encerrada a construção, a cobrança da referida taxa configura-se indevida,
devendo haver, em tais hipóteses, devolução dos valores pagos. [...]” (1ª TURMA
RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, PROCESSO Nº: 0001045-
87.2014.4.02.5163/01 (2014.51.63.001045- 3/01), Relatora Juíza Federal Stelly Gomes
Leal da Cruz Pacheco, j. em 03/11/2015). [grifei]

Todavia, uma vez terminada a fase de construção, ainda que não encerradas as obras, a parte
autora tem o direito de não continuar a pagar os encargos contratuais que são devidos apenas
durante aquele período previsto, porque o contrato garante a ela o direito de iniciar desde então
a amortização do valor mutuado, reduzindo assim o saldo devedor e os juros incidentes sobre
esse, a serem pagos nas prestações subsequentes do financiamento.
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É dizer, terminado o prazo contratualmente estabelecido para conclusão das obras de
construção da unidade habitacional, não são mais devidos os encargos contratuais relativos ao
período de construção da unidade habitacional.

Assim, há dois marcos temporais importantes: T1 (data contratual de término da obra) e T2
(data de início da amortização). Em um contrato cuja obra foi entregue no prazo, T2 ocorrerá
no mês seguinte à T1. Mas, seja como for, entre T1 e T2 não pode haver qualquer cobrança,
mesmo que a obra esteja atrasada. Encerrado o prazo contratual para cobrar a taxa de obras,
tal cobrança deve cessar mesmo que a obra esteja atrasada. Não vejo problema algum que a
amortização se inicie (T2) com algum lapso temporal após a data de previsão de entrega da
obra (T1). O que não pode ocorrer é que entre T1 e T2 a CEF continue a cobrar a taxa de obras.
Se ocorrer tal cobrança é ilegal e deve ser ressarcida em dobro (parágrafo único do art. 42 do
CDC).

O prazo de tolerância previsto no contrato somente é justificativa para a prorrogação do prazo
contratual de entrega de imóvel compromissado quando ocorrer caso fortuito ou força maior,
não demonstrados no caso em comento, Assim, tendo em vista que a CEF não comprovou nos
autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo, considero ilegal
a cobrança denominada como “juros de obra” em relação aos períodos posteriores aos demais
prazos previstos no contrato. Por sua vez, a cobrança foi efetivada pela CEF e não pela
construtora, que pode, em tese, ser responsabilizada pelo atraso, mas não pela cobrança ora
impugnada.

Desse modo, em sendo incontroverso que a referida taxa foi exigida do mutuário após o prazo
contratual previsto para a finalização da obra, e sendo certo ainda que é da CAIXA a
responsabilidade por sua cobrança, sendo dela também a incumbência de iniciar a amortização
da dívida após o término da fase de construção, deve a mesma restituir ao autor o que foi
indevidamente cobrado a esse título após agosto/2015, com os acréscimos legais.

E, base no art. 42, parágrafo único do CDC, deve prosperar, em parte, o pedido de restituição
em dobro formulado pelo autor, que realizou o adimplemento de parcelas que foram
indevidamente exigidas, originárias de estipulação contratual causadora de desvantagem à
parte vulnerável. A sanção visa à reparação do dano suportado pelo requerente, além de
pretender coibir sucessivos comportamentos por parte da instituição bancária. Tem por escopo a
necessidade de o fornecedor pautar-se sob a luz dos princípios consumeiristas, especialmente no
que diz respeito à boa-fé objetiva.

Digno de nota registrar que a devolução em dobro deve ser apenas do valor a maior pago a
título de juros de obra, em relação ao valor de juros que seria pago se, no valor
desembolsado, já houvesse amortização. 

Danos materiais (cotas extras e taxas condominiais)

Em relação ao pleito indenizatório a título de cotas extras e taxas condominiais, entendo que o
mesmo deve ser deduzido em face da construtora, a quem é atribuída responsabilidade pelo
atraso na conclusão da obra de construção do imóvel, inteiramente restrito às partes privadas,
não havendo quanto ao pormenor, solidariedade com a CEF.

Danos morais

No tocante aos danos morais, eles inexistem. Embora este Juízo reconheça que houve falha no
serviço prestado pela ré, este lapso não maculou a esfera íntima ou a personalidade da parte
autora. Apenas houve dissabor, aborrecimento, que não geram, por si sós, ressarcimento por
dano moral.
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Ressalto que, diferentemente do que ocorre quando há negativa de crédito ou inscrição do nome
do consumidor dos serviços bancários em cadastros restritivos de crédito, por exemplo, o dano
não se dá in re ipsa.

Afigura-se necessária a comprovação de dano à esfera íntima do consumidor, o que não
ocorreu. Nesse rumo, não obstante a falha na prestação do serviço de cobrança bancária, o
autor não logrou êxito em comprovar a existência de dano passível de indenização,
principalmente porque não houve negativação do seu nome ou outra situação que causasse dano
decorrente da não utilização do bem.

O fato de se ver obrigado a dispor de quantia não prevista contratualmente já foi objeto de
ressarcimento, mediante aplicação da norma que prevê a devolução em dobro. 

Por fim, oportuno reiterar que as conclusões firmadas por este Juízo dizem respeito, unicamente,
à CEF e não à relação jurídica existente entre a parte autora e a construtora. Logo, nada
impede que o mutuário pleiteie, mediante ação própria, o ressarcimento de valores junto à
Construtora.

Termo de quitação

A ré não impugnou especificamente do documento colacionado na inicial que comprova a
quitação do financiamento objeto desta demanda.

Assim, impõe-se a condenação da CEF em obrigação de fazer consistente na concessão da carta
de quitação, nos termos da cláusula triségima sétima do contrato de financiamento habitacional.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1729593/SP (Tema 996),
em 11/09/2019, fixou as seguintes teses:

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de
promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa
Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3,
foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá
estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega
do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou
a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o
período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na
injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na
forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma.

1.3. É ilícita a cobrança de juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o
prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância.
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1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de
tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor
com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual
deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao
consumidor.

As razões recursais aduzidas pela CEF estão em confronto com as referidas teses. Assiste-lhe
razão apenas quanto ao fato de que, sendo indevida a cobrança, o consumidor tem direito à
repetição do indébito, na forma simples. Incabível a repetição em dobro por não haver
indicativo de que tenha havido constrangimento na cobrança (art. 42, CDC).

A propósito do recurso do autor, mostra-se acertada a sentença ao aduzir que em relação ao
pleito indenizatório a título de cotas extras e taxas condominiais, entendo que o mesmo deve
ser deduzido em face da construtora, a quem é atribuída responsabilidade pelo atraso na
conclusão da obra de construção do imóvel, inteiramente restrito às partes privadas, não
havendo quanto ao pormenor, solidariedade com a CEF, bem como ao afastar os danos morais,
considerando que a falha no serviço da CEF restringiu-se à cobrança indevida de juros de obra -
cujo ressarcimento já integra a condenação - ressaltando, ao final, que as conclusões firmadas
por este Juízo dizem respeito, unicamente, à CEF e não à relação jurídica existente entre a
parte autora e a construtora. Logo, nada impede que o mutuário pleiteie, mediante ação
própria, o ressarcimento de valores junto à Construtora.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO  INOMINADO DO
AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA CEF apenas
para excluir da condenação da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado a título de
juros de obra, devendo se dar a restituição na forma simples. Condeno o autor (recorrente
vencido) nas custas processuais e em honorários advocatícios de 10% do valor a ser restituído
(art. 55 da Lei 9.099/95), devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000422729v13 e do código CRC e74d8487.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5001683-60.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSÉ MARIA GONÇALVES DA CUNHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

VOTO

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO - PASEP. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS.  DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. Síntese do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de restituição por danos materiais e morais em virtude de valores
desfalcados de sua conta PASEP.

Alega o recorrente o que segue:

O recorrente ingressou nos quadros da Polícia Militar em 14/10/1985, sendo transferido para a
reserva remunerada a contar de 08/03/2016. Após cerca de três décadas de serviço militar,
quando transferido para a inatividade, o recorrente sacou da sua conta PASEP a irrisória
quantia de R$ 615,41 (seiscentos e quinze reais e quarenta e um centavos), em 17/03/2016,
conforme extratos bancários juntados com a petição inicial, nos quais constam registros apenas
a partir de 1999. Decerto, os valores referentes a todo período de inscrição do recorrente no
PASEP, se corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, totalizariam montante
bem superior ao ínfimo valor disponibilizado para saque quando da sua aposentadoria.

O fato é que as cotas do PASEP do recorrente deixaram de ser corrigidas monetariamente e
remuneradas com os juros aplicáveis, e também foram subtraídas indevidamente, conforme
indicam os documentos juntados com a petição inicial.

...

1) Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

...

Diante do exposto, requer a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao Juízo de
origem para fins de: (i) considerar os efeitos da inversão do ônus probatório em desfavor dos
réus/recorridos (Evento 3 – artigo 400 do CPC); ou, se entender de outra forma, ao menos, (ii)
deferir a realização da perícia contábil requerida pelo autor/recorrente para fins de instrução
probatória (Eventos 18 e 19).

2) Do mérito da causa:

...
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Significa dizer que, por força do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, cabia aos recorridos
demonstrarem, de forma analítica, que os valores depositados na conta do PASEP do recorrente
foram devidamente corrigidos e acrescidos dos juros legais, e não sofreram quaisquer
subtrações indevidas, ônus do qual não se desincumbiram. 

Inobstante, sem ao menos observar a inversão do ônus da prova em desfavor dos recorridos, a
sentença recorrida presumiu a regularidade de todas as operações realizadas pela instituição
bancária na conta de PASEP do recorrente ao longo de três décadas, com base na legislação de
regência do PASEP (Lei Complementar nº 26/1975) e na “cartilha” do próprio banco recorrido,
simplesmente porque indicam os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis
(segundo a instituição bancária), e constam rubricas de crédito de rendimentos e outros no
período em questão.

Sob essa premissa, a sentença atacada concluiu genericamente pela inexistência de qualquer
irregularidade na remuneração do capital promovida pelos recorridos na conta de PASEP do
recorrente, pois estaria adequada aos parâmetros da legislação de regência, sem maiores
considerações, como segue (Evento 29):

“(...)Nessa direção, concluo, então, que não se pode falar em qualquer tipo de diferença a
ser creditada/paga ao autor a título de reposição das quotas do Fundo PASEP, uma vez
que os índices aplicados para correção do referido fundo, bem como os juros, foram, um a
um, determinados por legislação específica e aplicados de forma correta. (...)”

Ocorre que os documentos juntados com a exordial evidenciam a insuficiência dos valores
contidos na conta PASEP do recorrente, considerando a manifesta desproporção entre o saldo
disponível após a sua transferência para reserva militar e o longo período de inscrição no
aludido Programa (cerca de três décadas).

...

No mais, a insuficiência do saldo sacado pelo recorrente, além das subtrações indevidas de
valores de sua conta do PASEP, resultou da aplicação de índices de correção monetária
inconstitucionais. Os índices referidos na sentença recorrida estão em manifesta
desconformidade com a Constituição Federal, segundo a interpretação do Supremo Tribunal
Federal, porquanto são insuficientes para a reposição das perdas inflacionárias ocorridas no
período em questão. No julgamento do RE 870947, a Suprema Corte julgou inconstitucional a
TR (Taxa Referencial) como fator de correção monetária, determinando a aplicação do Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para
recompor a perda do poder de compra dos consumidores. Os índices ORNT e OTN também
foram declarados inconstitucionais pelo STF (RE 215142 e 221142). 

Destarte, os índices de correção monetária indicados na sentença recorrida – os quais teriam
sido aplicados no caso – violaram o direito fundamental de propriedade do recorrente (artigo
5º, inciso XXII, da CF/1988), consoante os referidos precedentes do STF, evidenciando o
motivo principal do saldo irrisório disponível na conta de PASEP do recorrente após cerca de
trinta anos de inscrição. 

Portanto, equivocou-se a sentença recorrida ao considerar corretos os índices apontados para
fins de atualização dos valores mantidos na conta PASEP do recorrente, devendo ser
reconhecido o IPCA-E como fator de correção monetária, em perfeita consonância com o
artigo 5º, inciso XXII, da Carta Magna e o entendimento consolidado pela Suprema Corte
acerca da respectiva matéria.

...

A sentença está assim fundamentada, quanto ao mérito:
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Destaco, de início, que a evolução dos valores depositados em conta PASEP do autor obedeceu
às disposições legais que regiam o Fundo, qual seja, a Lei Complementar nº 26/1975.

Nesse passo, os índices de correção monetária obedeceram às determinações indicadas pela
legislação, que variaram com o decorrer do tempo, tendo sido observados diversos índices
(ORTN, OTN, IPC, BTN e TR) e, por fim, a TJLP - taxa de juros de longo prazo a partir de
dezembro de 1994, conforme disposto na Lei nº 9.365/96.  Assim, considerando que o autor
utilizou-se apenas do índice IPCA-E para calcular o montante que alega ter direito, não
merecem prosperar as alegações articuladas na inicial.

No que se refere aos juros de mora aplicados, da mesma forma, entendo equivocado pedido do
autor, uma vez que aplicou juros de 1% ano mês durante todo o período, quando, na realidade, a
legislação aponta como corretos juros de 3% ao ano (art. 3º, b, Lei Complementar nº. 26/75).

Destaco, ainda, conforme já foi apresentado pela União em outros processos em trâmite neste
Juizado (p.e. Processo nº 0025627-97.2017.4.02.5050), que há cartilha para leitura de
microfichas de contas do PASEP, publicada pelo Banco do Brasil, que mostra de forma objetiva
os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis em cada período. Assim, reconheço
a improcedência do pedido do autor por entender equivocadas aplicações do índice IPCA-E e
juros de mora de 1% ano mês para fins de atualizar o saldo de sua conta relativa às quotas
do PASEP.

Outrossim, o autor aponta descontos indevidos efetivados em sua conta, conforme
microfilmagem ora anexada. Verifico, no entanto, que todos os “débitos desconhecidos”
apontados, foram precedidos dos códigos 1009 (credito rendimento – folha de pagamento) ou
1016 (plano real) ou 1010 (credito abono – folha pagamento), todos em conformidade com as
explicações indicadas no referido documento (cartilha de informações do Banco do Brasil).

Nessa direção, concluo, então, que não se pode falar em qualquer tipo de diferença a ser
creditada/paga ao autor a título de reposição das quotas do Fundo PASEP, uma vez que os
índices aplicados para correção do referido fundo, bem como os juros, foram, um a um,
determinados por legislação específica e aplicados de forma correta.

Por fim, diante da ausência de atos ilícitos praticados pelas rés, indefiro o pedido de
condenação por danos morais ao autor, ao verificar que os cálculos efetivados pautaram-se em
previsões legais.

II. Fundamentação.

O recurso alega que "...as cotas do PASEP do recorrente deixaram de ser corrigidas
monetariamente e remuneradas com os juros aplicáveis, e também foram subtraídas
indevidamente,".

A petição inicial, por sua vez, afirma que houvera descontos "no mínimo, estranhos"; que o
autor nunca teve disponibilidade de movimentação das contas; e que "o então regime jurídico
do aludido Programa, de forma expressa e taxativa, elegeu os eventos autorizadores do
levantamento do valor total depositado." (ev.1, pág.5). 

Ou seja: a petição inicial supõe que apenas poderia haver o levantamento total do valor
depositado.

Não se aborda, na inicial, o fato de que a sistemática do PIS/PASEP facultava ao titular
da conta, em cada exercício financeiro, a retirada das parcelas nela creditadas em conta, à
exceção da correção monetária (art. 4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75).
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Como referi, tal matéria não foi abordada na inicial. 

A mesma foi devidamente traçada no voto da Juíza Renata Lopes na sessão de julgamento
ocorrida em 17/12/19, nos autos do Recurso n.º 5014462-81.2018.4.02.5001/ES, o qual
transcrevo parcialmente abaixo: 

Acerca da matéria, observa-se que a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio
do Serviço Público (PASEP) foi instituída pela Lei Complementar n° 8/1970, com a participação
da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações no seu custeio (arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do patrimônio do servidor
público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao referido programa, mediante a
confecção de lei local. Já a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a
contribuição para o PASEP, que antes tinha natureza estatutária, passou a ter natureza
tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988, o PASEP passou a não mais contar com a arrecadação
para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos recursos
provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser alocados ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do
Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a redação do citado
dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração
Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de
3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar,
nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o
§ 3º deste artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento
serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes
preservem o valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios
de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo
de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste
artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público,
até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um
salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no
caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação
desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da
empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da
rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS/PASEP ainda são criadas apenas para cadastro dos
beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição Federal (FAT e
abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.
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Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988, o PIS/PASEP não conta
mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a CF, ao alterar a
destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então acumulado nas contas
individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de que, antes da
CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e, por isso, os
recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu titular,
podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção monetária e juros
remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de 1% ao
mês). Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto índice de correção
monetária das contas, conforme art. 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da remuneração dos
recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP:

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP
terão, a partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38
da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de
redução a que alude o art. 8º desta Lei.

Assim, possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer
forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar 26/75 (juros de 3%
ao ano), conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de índice diverso deve ser
julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Quanto à alegação de desfalques, observa-se que, de acordo com a sistemática do PASEP, as
movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG” significam que houve
crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta corrente, ou seja, os valores
creditados na conta vinculada a título de incidência de índices legais no período – atualização
monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de reservas (se houver) – vão sendo
repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha de pagamento e conta corrente,
valor que é revertido em proveito do própria parte autora e, por esse motivo, não há que se falar
em desfalques na conta do PIS.

Destaca-se ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP da parte
autora são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida no art.
4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes
passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor
corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP,
deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja
indispensável.
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Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-
PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste
artigo, indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da
conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as
alíneas b e c do art. 3º.

§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será
facultado, ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita
perfazer valor igual ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as
disponibilidades de suas contas individuais.

Conclui-se, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser sacado da
inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de erro na
atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.

No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação indevida por
terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido verificado que os
débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em folha de
pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e negar-lhe provimento. Custas já quitadas.
Honorários advocatícios devidos, pelo recorrente vencido, em 10% sobre o valor da causa,
distribuídos pro rata entre os recorridos.

Visto que se facultava aos titulares o levantamento de parte dos valores depositados em conta
em cada exercício financeiro - e não apenas de uma vez, como geralmente ocorre com a conta
de FGTS após ocorrer a aposentadoria do titular de conta vinculada -, caberia ao autor
demonstrar que os levantamentos efetivados não reverteram em seu favor.

Ora: devo presumir que a disposição legal foi cumprida. Logo, se houve descontos na conta do
PASEP, devo presumir que reverteram em favor do autor.  A prova da ilegalidade decorrente de
seu eventual descumprimento incumbe à parte que a alegar.

A prova da alegada ilegalidade não foi feita.

Ao revés, o que o autor provou é que houve o crédito de valores em seu favor.

Vejamos.

O extrato que o autor carreou aos autos indica, uma vez por ano, todos os anos, desde 1999, a
seguinte rubrica:  "PAGTO RENDIMENTO FOPAG 274763730000190 ..."; OU a
seguinte rubrica: "PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:3480" (evento1-extr8).

Já que a lei faculta, anualmente, o levantamento parcial dos valores, devo supor que "FOPAG"
significa "folha de pagamento"; e que "CAIXA AG; 3480" significa que o valor reverteu para a
referida agência da Caixa Econômica Federal; onde, provavelmente, o autor mantinha conta
corrente.
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A inicial nada fala sobre tais rubricas. Registro que tal extrato de conta de PASEP foi juntado
pelo próprio autor, com a inicial.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artt. 46 da Lei
9.099/95).

III. Conclusão.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no montante de
10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

PABLO COELHO CHARLES GOMES
Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5013658-16.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RÉU)

RECORRIDO: FABRICIO BENFICA VIEIRA (AUTOR)

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença
que julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão antecipatória disposta no evento
03, consolidar, em definitivo, o provimento que determinou que a parte-Ré fornecesse leito
hospitalar em “neurocirurgia enfermaria” ao Autor; e condenar os Réus ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alega o recorrente o que segue: 

Consoante se depreende do dispositivo legal transcrito, é ônus do Requerente comprovar a
ocorrência dos fatos que alicerçam a pretensão autoral, mormente a ocorrência dos fatos que
supostamente teriam ensejado o direito autoral de recebimento de indenização danos morais,
sob pena de improcedência do pleito. 

Na hipótese dos autos, o Autor necessitava de vaga hospitalar, o que é atendido de forma
administrativa pelo Estado, tanto que logo após o ajuizamento da presente ação, a vaga foi
devidamente disponibilizada. Assim, o prazo para a realização dos procedimentos
administrativos não é capaz de ensejar o dano moral pleiteado.

Desse modo, inexistem nos autos quaisquer elementos que possam demonstrar os alegados
danos morais suportados. Assim, totalmente infundada a pretensão de condenação do Estado ao
pagamento de indenização por supostos danos causados ao Requerente.

Equivocada, portanto, revela-se a pretensão autoral em requerer a condenação do Estado do
Espírito Santo ao pagamento de valores a título de danos morais supostamente sofridos, sem
comprovar a existência do nexo de causalidade, devendo ser afastada a responsabilização civil
do Estado do Espírito Santo.

...

Assim, caso seja mantida a condenação do Estado, requer seja observado o critério da
razoabilidade, reduzindo-se quantum indenizatório à realidade jurídica e entendimentos
jurisprudenciais, levando-se em consideração a situação econômica da Apelado, a gravidade e a
extensão da lesão.

A sentença está assim fundamentada:

...

Depreende-se dos dispositivos legais transcritos que a União Federal, os Estados e os
Municípios devem, solidariamente, garantir a saúde a todos por meio do Sistema Único de

Saúde (SUS)
[5]

. Ademais, o princípio da integralidade, previsto no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/90,
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estabelece que a assistência à saúde deve ser proporcionada por um conjunto articulado e
contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada

caso em todos os níveis de complexidade
[6]

.

O Supremo Tribunal Federal destaca a eficácia do direito fundamental à saúde no seguinte
precedente:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDICAMENTO
DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE
DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático
atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de
propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2. O
fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas
hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser
pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 3.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (ARE 787636 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG
09-03-2016 PUBLIC 10-03-2016).

Partindo-se dessas premissas e após a análise das alegações e da documentação acostada aos
autos, verifico que o laudo médico disposto no evento 01, anexo 03, datado de 16/10/2018,
comprova o diagnóstico do Autor, a gravidade do seu quadro clínico, bem como
a necessidade de internação urgente em “leito de neurocirurgia enfermaria”. Eis o teor de tal
documento:

...

Logo, considerando que resta suficientemente comprovada nos autos a real necessidade da
internação em questão, a sua imprescindibilidade e a sua adequação para a situação do

Autor, é certo que, in casu, o SUS deve responsabilizar-se por tal providência
[7]

.

Cabe destacar, ainda, que, em razão do contexto acima descrito, bem como da presença do
evidente perigo de dano, este Juízo deferiu a tutela antecipada pleiteada (evento 03), a qual foi
regularmente cumprida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme informação
apresentada no evento 16.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a aflição psicológica
e a angústia sofridas pela parte-Autora, em razão da espera e da incerteza acerca da
transferência para vaga de UTI neurológica, como também a omissão do Poder Público em
fornecer a adequada assistência médica ao paciente, aliada à gravidade do estado de saúde
daquele, mostra-se suficiente a ensejar indenização por dano moral.

Em relação à quantificação do dano moral a ser indenizado, tem-se que a ausência de norma
legal a respeito impõe ao juiz o desafio de não arbitrar indenizações tão baixas que não tenham
o condão de inibir condutas ilícitas, nem tão altas a ponto de proporcionar enriquecimento sem
causa ao lesado (princípio da proporcionalidade).

A reparação dos danos morais não tem somente o objetivo de compensar a vítima de um abalo
moral, mas também de inibir e desencorajar as ações descomprometidas, com o respeito ao
cidadão, causadoras do dano.
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Dessa forma, considerando as circunstâncias acima narradas, entendo que o valor razoável a
ser arbitrado corresponde a R$ 3.000,00.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que a
prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está em consonância com o
entendimento desta Turma Recursal.

Registre-se que o autor foi transferido para internação em leito UTI em 17/10/2018, conforme
documento constante do evento 16, em cumprimento à determinação judicial proferida nestes
autos em 16/10/2018 (evento 3), após a intimação certificada no evento 11, realizada em
16/10/2018. Assim é que não procede a afirmação do recorrente de que logo após o
ajuizamento da presente ação, a vaga foi devidamente disponibilizada.

Ressalte-se, por fim, que o valor arbitrado é razoável, não importando em enriquecimento sem
causa.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000432550v4 e do código CRC 4bd21977.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5008741-51.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (RÉU)

RECORRIDO: JOSE MARIA FERNANDES DE SOUZA (AUTOR)

VOTO

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT. AUSÊNCIA DE QUALQUER
ELEMENTO DE PROVA APTO A  AFASTAR AS AFIRMAÇÕES DO
AUTOR E O VALOR DAS PROVAS POR ELE
PRODUZIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-
ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT em face de sentença que o condenou a pagar ao
autor o valor de R$ 80,95 (oitenta reais e noventa e cinco centavos) a título de danos
materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e, após, acrescido de juros de mora de 0,5%
ao mês, ambos da contar da data do prejuízo (a data de emissão da nota fiscal, 08/01/2016),
bem como a pagar a título de dano  moral o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido
monetariamente pelo IPCA-E a contar da data desta Sentença e, após a correção, o valor deverá
ser acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da data do ato ilícito (art. 398 do CC,
data do acidente, 18/09/2015, boletim do ev. 01, anexo5).

Alega o recorrente o que segue:

No caso em tela, no que concerne ao dever de indenizar constante na petição inicial, fundado na
omissão da autarquia federal na conservação e manutenção da rodovia, há explícita
ilegitimidade do DNIT, já que à época do acidente o trecho onde ocorreu o acidente não estava
sob a responsabilidade desta autarquia federal.

De fato, como é sabido (v. A Trilha Sagrada, Élvio Antônio Sartório, Do Autor: Vitória, 2007), a
Estrada de Capuaba foi implantada pelo Governo do Estado do Espírito Santo ainda na década
1970, tendo entrado na relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal, do
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, apenas com
a edição da Lei nº 11.122, de 31 de maio de 2005, na condição de rodovia planejada.

Como se trata de rodovia federal planejada coincidente com o traçado de rodovia estadual ou
municipal implantada, a jurisdição sob a via é obviamente da competência do proprietário do
bem (Estado ou Município), já que a incorporação ao patrimônio da União dependeria de
prévio acordo ou desapropriação da rodovia pelo Governo Federal, e ainda assim obedecidas
as condições impostas pelo Decreto nº 5.621, de 2005, que regulamenta a Lei nº 5.917, de 1973:

Art. 2o  Poderão ser incorporados à Rede Rodoviária sob jurisdição federal, mediante
portaria específica do Ministro de Estado dos Transportes, trechos de rodovia estadual
implantada, cujo traçado coincida com diretrizes de rodovia federal planejada e constante
do Sistema Rodoviário Federal, que obedeça a pelo menos um dos seguintes critérios:
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[...]

§ 1o A incorporação de tais rodovias fica ainda condicionada a:

I - viabilidade técnica e econômica da federalização, comprovada por meio de estudo
detalhado elaborado pelo órgão competente;

II - estudo específico no caso de interferência com áreas indígenas e de proteção
ambiental;

III - manifestação favorável do Estado da Federação envolvido;

IV - ausência de qualquer ônus para a União, tais como ressarcimento de despesas de
desapropriações, construção, operação ou manutenção que tiver incorrido o órgão ou
entidade estadual ou municipal até a data da absorção, ou de indenizações decorrentes
dessa absorção; e

V - que a rodovia não tenha sido objeto de transferência da União para os Estados.

Deste modo, não tendo havido a implantação da rodovia federal até a data do acidente,
consoante documentos juntados com a contestação, não há que se falar em responsabilidade da
autarquia federal por suposta omissão na conservação e manutenção da rodovia que possa ter
dado causa ao sinistro.

Especificamente em relação ao trecho em que ocorreu o acidente ("aproximadamente a 100m da
portaria avançada do cais"), vale frisar que não há dúvidas de que não está sob administração
da autarquia federal, já que constitui área aforada à Companhia Docas do Espírito Santo -
CODESA, responsável pela construção do trecho entre a Ponte sobre o Rio Aribiri e o Terminal
de Capuaba também na 1970, o qual sequer consta da planejada BR-447, que termina onde
começa a referida ponte (v. Ofício nº 45767/2018/ASSTEC/GAB - DG/DNIT SEDE-DNIT, e
certidão de aforamento, cópias anexas).

Tais fatos também são corroborados pelo próprio Boletim de Ocorrência trazido aos autos pela
parte autora, que foi lavrado pela CODESA, autoridade portuária e responsável pela
administração do trecho da via em questão.

...

Na hipótese, os elementos probatórios trazidos aos autos NÃO corroboram a responsabilidade
extracontratual da autarquia federal sustentada na sentença.

De fato, como o DNIT não era o responsável pela rodovia à época do acidente, já que não se
tratava de elemento de infraestrutura rodoviária federal implantada, apenas planejada, de
forma que a responsabilidade pelos serviços inerentes à administração da rodovia, inclusive a
garantia da segurança dos seus usuários, não era desta autarquia federal, devendo a sentença
ser reformada para julgar totalmente improcedente a presente ação.

...

Ademais, consoante discutido adiante, a suposta responsabilidade da autarquia federal
decorreria de ato omissivo, não se aplicando a teoria da responsabilização objetiva no caso, o
que também afasta o dever de indenização.

...
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A Parte Autora invoca que a causa do acidente teria sido a existência de defeito na pista (falta
de roçada do mato que crescia sobre o acostamento e bueiro destampado).

...

Ocorre que não há nos autos elementos probatórios que demonstrem nexo de causalidade entre
a suposta falha de serviço e o sinistro.

De fato, o BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO apresentado com a inicial contém
uma breve descrição do estado em que se encontrava o recorrido ("nenhuma lesão exposta,
somente escoriações"), e bem assim de que este "caiu com a moto [...] dentro de um bueiro na
lateral da pista"), ou seja, não demonstra qualquer relação causal entre defeito na pista de
rolamento e o sinistro.

Ademais, nada comprova que as fotos trazidas aos autos pelo recorrido, que demonstrariam os
defeitos da rodovia, foram tiradas no mesmo local descrito na inicial e no referido Boletim de
Ocorrência ("aproximadamente a 100m da portaria avançada do cais"), nem tampouco de
forma contemporânea ao acidente.

...

Conforme narrado na própria inicial, corroborada com a descrição feita no Boletim de
Ocorrência Unificado, o acidente foi provocado pela manobra evasiva do recorrido, que saiu
da pista de rolamento e adentrou o acostamento para evitar colisão com outro veículo.

Ocorre que o trecho está localizado em via urbana de pista simples, pavimentado, tendo o
acidente ocorrido em plena luz do dia (17:30), de forma que se o recorrido estivesse dentro da
velocidade máxima permitida no local (60 km/h, nos termos do art. 61, § 1º, inciso I, alínea
"b", do Código de Trânsito Brasileiro), atento, e tomando os cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito, não teria havido acidente, especialmente sem a participação do outro
veículo do qual o recorrido desviou.

Em outras palavras, diante do acervo probatório constante dos autos, a única conclusão
possível é que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, não havendo
elementos para responsabilizar o DNIT pelos danos advindos do infortúnio.

...

A título de argumentação, na remota hipótese de se entender pela responsabilização civil desta
Autarquia, cabe impugnar o valor exorbitante fixado para os danos morais.

...

Deste modo, requer que esse Juízo somente repute inaplicável a TR a partir de 20/09/2017, ou,
subsidiariamente, de 25/03/2015 (data da sessão de julgamento da questão relativa à modulação
dos efeitos das decisões adotadas nas ADI's 4357 e 4425), em homenagem ao princípio da
segurança jurídica.

A sentença está assim fundamentada:

Inicialmente, é preciso dizer que o DNIT é o responsável pela conservação das rodovias
federais, respondendo por eventuais danos ocorridos, em veículos e pessoas, decorrentes de
acidente automobilístico, quando não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a correta
fiscalização efetuada.
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Na singularidade do caso em análise, sem que se precise invocar o § 6º do art. 37 da CF, a
responsabilidade civil do DNIT salta aos olhos na medida em que existe prova clara de sua
omissão em manter em boas condições de tráfego à BR-447, mais precisamente no trecho
conhecido como "Estrada de Capuba", diante da foto que demonstra o bueiro totalmente aberto,
sem nenhuma sinalização. 

Dessa forma, em se tratando de omissão, responde o ente público de forma culposa, na
modalidade culpa do serviço, derivada da falta da prestação da atividade estatal, e não na
forma individualizada, o que torna necessária a verificação do liame subjetivo entre o agente e o
fato. Todavia, o ônus da prova é invertido, cabendo ao Estado a demonstração da prestação do
serviço, diante da impossibilidade de exigência de prova negativa.

Na hipótese dos autos, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, na data do
acidente, o trecho em questão se encontrava em perfeito estado de conservação ou que a rodovia
estava passando, naquela época, por período de conservação rotineira, por exemplo. Também
não comprovou culpa exclusiva da vítima ou, até mesmo, culpa concorrente, a qual minoraria a
responsabilidade indenizatória. Em verdade, observo que o DNIT sequer se deu o trabalho de
empreender argumentação concreta que guardasse pertinência com a situação do autor, haja
vista que contesta de forma genérica o pleito autoral. 

Por outro lado, a nota fiscal (comp7, ev. 01), as fotos (foto9, ev. 01) do bueiro destampado no
canto na via, o atestado médico com o CID S069 indicando a ocorrência de traumatismo
intracraniano não especificado (atestmed6, ev. 01), bem como o Boletim de Ocorrência
Unificado (anexo5, ev. 01) feito pela Autoridade Portuária demonstram a ocorrência de um
acidente automobilístico envolvendo o autor,  ocasionado por um "bueiro (destampado) na
lateral da pista". Neste documento é possível observar que a parte autora recebeu os primeiros
atendimentos por um enfermeiro e após, foi encaminhada ao hospital.  

Assim sendo, diante da documentação carreada aos autos, entendo que foi a omissão danosa da
ré que ocasionou o liame jurídico, o qual viabilizou o dano sofrido pela parte autora.

Quanto aos danos materiais suportados pela parte autora, registro que o dano material depende
da comprovação de sua real existência, bem como do inequívoco prejuízo patrimonial
suportado. Considerando que há nos autos apenas nota fiscal do valor de R$ 80,95 pagos a
título de medicamentos, compreendo que a parte autora deve ser ressarcida com relação a este
valor. Entretanto, já com relação as avarias causadas à motocicleta do autor, destaco que a
mera apresentação de orçamento não constitui prova de que efetivamente teve a despesa com o
reparo da moto. 

Com relação aos danos morais, no caso em apreço, reputo que o evento em si mesmo é lesivo à
honra e à dignidade da parte autora, em face da angústia pela qual ela certamente passou por
se ver envolvida em acidente automobilístico, considerando o risco à sua vida. Além disso,
entendo cabível a aplicação de indenização por danos morais, fazendo uma interpretação a
contratrio sensu do entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Explico. 

 No Resp nº 1.653.413 RJ, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que "não
caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores
sem vítimas". Logo, a contrario sensu, depreendo que o dano moral decorrente de  acidente com
vítima independe de comprovação. 

Já com relação ao valor da indenização, este deverá observar os parâmetros habituais, em
estrita observância do Enunciado nº 8 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do
Rio de Janeiro:

A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que em decisão
concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do ofensor e as peculiaridades relevantes do
caso concreto: I) dano moral leve – até 20 SM; II) dano moral médio – até 40 SM; III) dano
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moral grave – até 60 SM.

Dentro do cenário até aqui delineado, encontro-me diante de dano médio fruto de falha leve,
haja vista que as "tampas" dos bueiros sofrem não só com a ação do tráfego, mas também
podem ser retiradas com a chuva, a depender do volume, o que dificulta a identificação pelo
Poder Público dos locais que necessitam de reparação urgente. Diante disso, parametrizo o
dano moral no valor aproximado de 10 salários mínimos, o que resulta no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais). 

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Anteriormente à presente ação, o autor ajuizou, na Justiça Estadual, ação indenizatória em face
da Companhia DOCAS do Espírito Santo - CODESA, do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER/ES e da Companhia Espírito Santense de
Saneamento - CESAN, objetivando indenização pelos danos materiais e morais sofridos em
razão do mesmo acidente tratado nestes autos, a qual foi julgada improcedente ante a ausência
de omissão dos réus, por caber ao DNIT a tomada de providências para manutenção,
melhoramento, expansão e operação da infraestrutura do sistema federal de viação, o qual
inclui a BR-447, conhecida como "Estrada de Capuaba". É o que se depreende dos
documentos contantes do Evento 1, Anexos 10 e 12.

Conforme disposto na Lei 10.233/2001, a esfera de atuação do DNIT corresponde à infra-
estrutura do Sistema Federal de Viação:

Art. 80. Constitui objetivo do DNIT implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada
para a administração da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua
operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade, e ampliação
mediante construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos
nesta Lei.

Art. 81. A esfera de atuação do DNIT corresponde à infra-estrutura do Sistema Federal de
Viação, sob a jurisdição do Ministério dos Transportes, constituída de:

I - vias navegáveis, inclusive eclusas ou outros dispositivos de transposição hidroviária de
níveis;                   (Redação dada pela Lei nº 13.081, de 2015)

II – ferrovias e rodovias federais;

III - instalações e vias de transbordo e de interface intermodal, exceto as portuárias;            
  (Redação dada pela Lei nº 12.815, de 2013)

IV - (revogado).     

Segundo o art. 3º da mesma lei, o Sistema Federal de Viação – SFV, sob jurisdição da União,
abrange a malha arterial básica do Sistema Nacional de Viação, formada por eixos e terminais
relevantes do ponto de vista da demanda de transporte, da integração nacional e das conexões
internacionais, dispondo o parágrafo único do referido dispositivo que o SFV compreende os
elementos físicos da infra-estrutura viária existente e planejada, definidos pela legislação
vigente.
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A Lei 11.122/2005 incluiu a BR 447 na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Federal, do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, com os seguintes pontos de passagem: Porto de Vitória (Cais de Capuaba)
- Entroncamento com BR - 262.

É certo que o parágrafo único do artigo 9º da Lei 12.379/2011 deixa claro que, em se tratando
de rodovias planejadas, os pontos de passagem não constituem pontos obrigatórios de passagem
do traçado definitivo, como adiane se vê:

Art. 9º As rodovias, ferrovias e vias navegáveis terão seu traçado indicado por localidades
intermediárias ou pontos de passagem.

Parágrafo único. No caso de rodovias, ferrovias e vias navegáveis planejadas, as localidades
intermediárias mencionadas nas relações descritivas são indicativas de traçado, não
constituindo pontos obrigatórios de passagem do traçado definitivo.

Contudo, a BR 447 tem a pretensão exatamente de ligar o Cais de Capuaba à BR 262, não
fazendo sentido que o trecho mais próximo ao cais não seja considerado parte dela.

O DNIT entende que a BR-447 não inclui o trecho entre a Ponte sobre o Rio Aribiri e o
Terminal de Capuaba, o qual, conforme consta do ofício constante do evento 21 - out2, resta
sem administração por parte de qualquer ente e não consta no Sistema Nacional de Viação -
SNV, sendo esta uma premissa básica para atuação da Autarquia.

Ressalte-se que o referido ofício - que questiona o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil sobre a competência para atuação dentro do trecho rodoviário na malha rodoviária,
segmento entre a Ponte sobre o Rio Aribiri e o Terminal de Capuaba, na BR-447/ES - não
constitui prova dos seus próprios termos. Ademais, não consta dos autos a respectiva resposta.
Certo é que o trecho não pode estar sem administração por parte de qualquer ente.

A propósito, a afirmação constante do recurso de que o referido trecho sequer consta da
planejada BR-447, que termina onde começa a referida ponte contradiz a informação constante
da fl. 6 do evento 11 - PROCADM2, no sentido de que o trecho de 1,4 Km entre a Ponte s/ rio
Aribiri e o Terminal de Capuaba  é planejado e, por isso, não há contrato de manutenção.

Ora, uma vez que o Sistema Federal de Viação, como destacado acima, compreende os
elementos físicos da infra-estrutura viária não só existente mas também planejada, e que o
referido sistema corresponde à esfera de atuação do DNIT, é de se reconhecer a sua
legitimidade passiva ad causam, pelo que afasto a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

O boletim de ocorrência constante do anexo5, ev. 1, comprova a ocorrência do acidente em
18/09/2015, assim como o atestado médico,  emitido na mesma data, com o CID S069
indicando a ocorrência de traumatismo intracraniano não especificado (atestmed6, ev. 01).

Segundo o boletim de ocorrência, o autor caiu com a moto dentro de um bueiro na lateral da
pista.
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Conquanto assista razão ao recorrente, ao menos em principio, ao aduzir que nada comprova
que as fotos trazidas aos autos pelo recorrido, que demonstrariam os defeitos da
rodovia, foram tiradas no mesmo local descrito na inicial e no referido Boletim de Ocorrência
("aproximadamente a 100m da portaria avançada do cais"), nem tampouco de forma
contemporânea ao acidente, as fotos (foto9, ev. 1) revelam que o(s) bueiro(s) da rodovia
está(ão) localizado(s) na lateral da pista, como afirma o autor, não podendo prevalecer a
afirmativa do recorrente no sentido de que o acidente foi provocado pela manobra evasiva do
recorrido, que saiu da pista de rolamento e adentrou o acostamento para evitar colisão com
outro veículo.

Ora, não há acostamento no trecho onde ocorreu o acidente, como demonstram as referidas
fotos, além de que não seria necessário sair da pista de rolamento para cair no bueiro cuja borda
coincide com a lateral da pista.

Por outro lado, como ressaltado na sentença,  cabe ao Estado a demonstração da prestação do
serviço, diante da impossibilidade de exigência de prova negativa. O DNIT, contudo, não
instruiu os autos com nenhum elemento de prova apto a  afastar as afirmações do autor e o
valor das provas por ele produzidas. Com efeito, não juntou, por exemplo, fotos de possível
bueiro coberto ou localizado fora da pista no trecho em questão.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se razoável e proporcional, considerando que o
autor sofreu traumatismo intracraniano.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO,
condenando o recorrente vencido em honorários advocatícios (art. 55  da Lei 9.099/1995),
arbitrados em 10% do valor da condenação.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000410767v34 e do código CRC 6b620edf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5014730-38.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: ELIZABETH CORREA GOMES (AUTOR)

VOTO

CIVIL. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO.
CARTÃO E SENHA FORNECIDOS POR IDOSA A SUPOSTO
FUNCIONÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A PARTIR DO
COMUNICADO DE SUPOSTA CLONAGEM DO CARTÃO. 
ATENDIMENTO CONTINUADO PELA LIGAÇÃO PARA O NÚMERO
CONSTANTE DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO.
CANCELAMENTO DO CARTÃO SOLICITADO NO DIA SEGUINTE,
COM PROTOCOLO DE ATENDIMENTO INFORMADO NOS AUTOS.
RESPONSABLIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. 

Trata-se de recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal em face da sentença
que (a) julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito em relação as
compras realizadas no cartão de crédito da parte autora no dia 21/03/2018, mas não
reconhecidas, conforme documento do Anexo 9, devendo a ré proceder ao estorno de forma
integral, inclusive os juros, multas e encargos decorrentes destas transações, porventura
existentes, nos termos do art. 487, I, do CPC; determinou, outrossim, que sejam descontados os
valores porventura já recebidos pela parte autora administrativamente, assim como as compras
já estornadas pela ré; e (b) julgou improcedentes os demais pedidos. 

A recorrente alega o que segue:

A partir das alegações da autora, percebe-se que o posicionamento adotado pelo juízo de
primeiro grau se releva precipitado, merecendo reforma.

Isso porque, ainda que a demandante tenha apresentado o boletim de ocorrência (anexo 11) que,
consoante o julgador, goza de fé pública, não há nenhum grau de verossimilhança nas alegações
autorais, especialmente pelo fato de que a própria demandante declara que informou a senha
pessoal para o suposto preposto da CE, mas não comprova sequer o comparecimento dessa
pessoa à residência

...

No caso concreto, o conjunto de documentos apresentado pela autora não evidencia que houve
falha na prestação de serviços bancários pela CEF; pelo contrário, somente se percebe que a
autora pode ter sido vítima de uma ação criminosa, o que não configura falha por parte da
recorrente, nem a exclui do dever de quitar obrigações legitimamente assumidas perante a
instituição financeira.
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Cumpre registrar que o boletim de ocorrência mencionado na sentença foi lavrado em
19/09/2018, ou seja, praticamente meio ano após a alegada ação criminosa. Essa circunstância
enfraquece a versão da autora, tendo em vista que, ainda que suas declarações sejam
presumidamente verdadeiras, trata-se de um documento lavrado muito após o episódio e
totalmente unilateral.

Por sua vez, o encaminhamento ao PROCON também é significativamente posterior à hipotética
fraude que, em tese, ocorreu em abril de 2018. Todavia, a partir da narrativa contida naquele
documento, somente se pode pressupor que a autora pode ter sido vítima de um golpe, o que não
implica, sob nenhuma hipótese, eventual responsabilidade da CEF. Além disso, embora alegue
ter entrado em contato com a recorrente para comunicar a ação criminosa em relação ao seu
cartão de crédito, a demandante não apresenta nenhum número de protocolo que possa dar
indícios de que terceiros estivessem utilizando os canais de atendimento da CEF para fraudar os
clientes.

O único documento fornecido pela autora e, em tese, emitido pela CEF, consiste na resposta da
ré pela ouvidoria (anexo 12), na qual a recorrente certifica que nenhuma irregularidade na
transação foi constatada.

Dito isso, ainda que se possa reconhecer a vulnerabilidade da autora, na condição de
consumidora dos serviços prestados, o dever de reparo aos danos não é atribuível à CEF, nem
mesmo a inexigibilidade das dívidas.

Resta claro que a comunicação feita pela autora à instituição é posterior ao suposto fato e, por
isso, inexiste prova de que qualquer falha por parte da CEF a justificar a declaração de
inexistência do débito legitimamente cobrado.

...

A sentença está assim fundamentada:

Passo ao mérito. No presente caso, o que se constata é que foi efetuada cobrança no cartão de
crédito da parte autora de diversas compras efetuadas no dia 21/03/2018, as quais a parte
autora alega desconhecer. A parte autora juntou aos autos boletim de ocorrência policial acerca
do ocorrido, além de reclamação efetuada no Procon  Municipal de Vitória/ES. Frisa-se que
o boletim de ocorrência goza de fé pública e, portanto, de presunção de veracidade, só podendo
ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura e robusta, o que não
ocorreu no caso concreto.

A ré deixou de juntar aos autos documentos capazes de comprovar que as compras questionadas
foram, de fato, efetivadas pelo próprio autor. É sabido que tal diligência constitui ônus
processual da parte requerida, de forma que, não sendo por ela observada, operar-se-á a
presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor em sua peça inicial, nos termos do
artigo 400 do CPC. Nesse passo, considero provado que as compras questionadas pela parte
autora não foram por ela realizadas, devendo a ré, portanto, proceder o estorno das referidas
compras no cartão de crédito.

No que tange ao pagamento de indenização por danos morais, conquanto se reconheça que a ré
deva arcar com o prejuízo, diante do risco do negócio, não ficou comprovado nos autos
qualquer situação de humilhação, vexame ou profundo abalo psicológico, tampouco ficou
comprovado dano efetivamente mais sério, como o inadimplemento de alguma obrigação ou a
inserção dos dados pessoais em cadastros de restrição ao crédito. Além disso, a parte autora
não agiu conforme as orientações das instituições financeiras no que tange aos deveres de
cuidado e guarda do cartão magnético e senha pessoal, tendo contribuído para o ocorrido.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 423



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 95/142

5014730-38.2018.4.02.5001 500000412432 .V24 JES10621© JES7027

Desta forma, constata-se que a situação posta nos autos não provocou violação aos direitos de
personalidade,  caracterizando mero aborrecimento, insuficiente, por si só, para configurar o
ilícito civil passível de reparação.

Os fatos estão assim narrados na inicial:

A requerente no dia 21 de março do corrente ano recebeu um telefonema de uma pessoa pela
qual se identificou como sendo funcionária da requerida. Desta feita, a suposta funcionária
informou a mesma que o seu cartão de crédito nº 5269 6500 6648 5639 havia sido clonado
tendo, inclusive, o mesmo já sido utilizado para a realização de compras no estabelecimento das
Lojas Americanas do Município de Mauá – São Paulo.

Pois bem, dando continuidade à ligação a suposta funcionária da requerida solicitou que a
autora efetuasse uma ligação para o núcleo de atendimento da ré através do telefone
disponibilizado na própria fatura de seu cartão de crédito acima mencionado, qual seja: 4004
9009.

A autora, de imediato, ligou para o número 4004 9009 sendo recepcionada pela Senhora Maria
Dias de Carvalho Pinto, que por sua vez, confirmou o suposto ilícito e a orientou no sentido de
destruir o cartão crédito nº 5269 6500 6648 5639 e, que posteriormente um funcionário da
requerida iria até a sua residência recolhê-lo, o que efetivamente ocorreu. Necessário se faz
comentar que a autora ao entregar o cartão de crédito para o suposto funcionário da requerida
foi ludibriada a fornecer a senha, pois como o cartão de crédito estava quebrado imaginou que
não haveria problema. A autora foi lesada em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por
um saque feito em sua conta corrente no mesmo dia que forneceu o cartão e a senha, mas
apenas descobriu dois dias depois. Vale ressaltar que o cartão de crédito de nº 5269 6500 6648
5639 também era utilizado para débito. Todavia, este valor não será objeto de pedido de
ressarcimento por entender que a requerida não deu causa ao saque.

Conforme já citado a requerente é idosa, viúva e reside sozinha não contando com a ajuda de
terceiros para orientá-la, naquele momento, de que poderia estar sendo vítima de um golpe.
Além do mais, a autora ao ligar para o telefone que consta na fatura de seu cartão de crédito
(4004 9009) imaginou que estaria sendo orientada de fato pela requerida não lhe restando outra
situação que se não seguir todas as orientações dadas pela suposta funcionária da requerida.

Na manhã seguinte (22/03/18), a requerente comentou com seu filho Marcos Vieira Gomes o que
havia acontecido. Este preocupado com todo o ocorrido levantou a hipótese de que
ela/requerente provavelmente tinha sido vítima de um golpe. Assim, orientou que a mesma
ligasse para a operadora do cartão de crédito da requerida solicitando o seu cancelamento.
Seguindo a orientação de seu filho, de imediato, a autora ligou para o mesmo número que
consta em sua fatura do cartão de crédito 4004 9009, protocolo nº 180306411213, sendo
recepcionada pela Senhora Jaqueline que lhe deu a garantia de que possíveis transações
comerciais indevidas efetuadas com o seu cartão de crédito seriam canceladas e, em último caso
se houvesse sido realizado algum tipo de transação comercial com o seu cartão de crédito a
autora seria ressarcida por meio de CRÉDITOS em sua fatura do cartão de crédito.

A requerente, após estas notícias, ficou aliviada, pois corroborando com tais informações
prestadas, confirmou por meio do histórico de seu cartão de crédito (22/03/18) que não havia
sido lançada nenhuma transação comercial via internet. (doc. 02)

Grande ilusão Excelência, a requerente achando que seu problema havia sido sanado foi
surpreendida no dia 23/03/2018 com lançamentos de valores no montante de R$ 14.299,79
(quatorze mil duzentos e noventa e nove reais sete e nove centavos), referentes a compras
realizadas indevidamente em seu cartão de crédito. (doc. 03)
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Conquanto a autora - nascida em 22/02/1938 - tenha fornecido o cartão e a senha, é certo que o
fez por supor estar tratando com representante da Caixa, de quem recebera a informação de
clonagem do seu cartão. Note-se que a autora ligou para o número constante da fatura do
cartão para dar continuidade ao atendimento fraudulento e a senha foi informada ao suposto
funcionário da Caixa, em sua residência, no dia seguinte, conforme combinado naquele
atendimento.

Nos termos da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.

Registre-se que a autora solicitou o cancelamento do cartão de crédito no dia seguinte, em
22/03/2018 (protocolo nº 180306411213), em razão do ocorido no dia anterior, fato que não foi
contraditado pela ré/recorrente, contudo o cartão não foi cancelado nem excluídas as compras
efetuadas em 21/03/2018.

O pagamento das compras contestadas ocorreu em 02/05/2018 (ev. 1, anexo7). A contestação
das compras junto à Caixa ocorreu em 02/07/2018 (ev. 1, anexo10), a ocorrência foi registrada
no PROCON e na Polícia Civil em 19/09/2018 (ev. 1, anexo9 e anexo11). Não há como exigir
celeridade e dinamismo de pessoa idosa, que reside sozinha e que depende da disponibilidade
de outrem para resolver questões dessa complexidade. A alegada demora nas providências
tomadas pela autora de forma alguma afasta a fraude noticiada nos autos. Ademais, a autora já
denunciara a fraude em 22/03/2018, como adito acima, sem qualquer resposta da Caixa.

Assim é que deve ser mantida a sentença.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno a recorrente
vencida em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000412432v24 e do código CRC 725abdff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:13
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Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877 - Bairro: Monte Belo - CEP: 29053-245 - Fone: (27)3183-5209 -
www.jfes.jus.br - Email: 1tur@jfes.jus.br

RECURSO CÍVEL Nº 5000564-98.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRENTE: JOAO CARLOS RODRIGUES NETO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA.
SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALORES
DISPENDIDOS COM ASSISTENTES TÉCNICOS EM PERÍCIAS
GRAFOTÉCNICAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO
MORAL  CONFIGURADO. 

Trata-se de recursos inominados interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela parte autora
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a
CEF em dano material no valor  de R$ 17.879,99, dano esse decorrente do ajuizamento
indevido de ação monitória, indeferindo o pedido de dano moral.

A Caixa alega o seguinte em seu recurso:

Cada parte deverá arcar com as despesas do assistente técnico que houver indicado, não
cabendo portanto a responsabilidade da CAIXA em ressarcir o autor da demanda já que este o
fez de livre vontade

Dessa forma, Excelentíssimos Juízes, vale lembrar que, diferente dos peritos judiciais que é
indicado pelo juízo, o assistente técnico pericial é contratado de forma facultativa pela parte e
deverá ser pago pela parte que o contratou para representá-lo no acompanhamento da pericia
judicial, sendo uma pessoa de sua confiança.

Não havendo então a necessidade da contratação do assistente pericial já que o MM. Juízo já
havia indicado um perito judicial para a análise do caso, o autor o fez por sua livre vontade não
podendo a CAIXA ser condenada a ressarcir as despesas que não havia necessidade em se ter,
apenas por mero gosto do autor.

Isto posto é relevante ressaltar que o autor deixou de relatar que realmente houve um
empréstimo que foi contraído por empresa de seu filho FABRICIO ROUBACH RODRIGUES,
onde foi solicitado o aval do autor. O filho do autor forneceu à Caixa o contrato assinado e com
firma reconhecida em cartório, como sendo do próprio autor.

Não bastasse, no presente caso NÃO há verificação de dolo ou má fé na realização da suposta
cobrança indevida por parte da Recorrida que justificasse, minimamente, a manutenção da
sentença combatida, ministrada pelo juízo a quo.

Não merece prosperar o pedido autoral por reparação de “supostos” danos materiais havidos,
pois a Parte Autora não logrou comprová-los e nem sequer indicar qual seria a origem de tais
danos, limitando-se a dizer que existiram e, claro, indicar seu valor. Assim torna-se impossível o
deferimento de tal pedido genérico que foge a razoabilidade por ser totalmente inverossímil.
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O autor, por sua vez, alega o que segue:

...

Ocorre que o d. magistrado a quo IGNOROU o fato de que o SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, por meio da Súmula nº 479, sedimentou o entendimento de que a responsabilidade da
instituição financeira por fraudes, falsificações, fortuitos internos e delitos praticados por
terceiros no âmbito de suas operações bancária é OBJETIVA, decorrente do risco do
empreendimento, caracterizando-se fortuito interno indenizável, o que, inclusive, restou julgado
pela mesma Corte em sede de Recurso Especial Representativo De Controvérsia (tema 466),
vejam respectivamente:

Súmula nº 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido.

(STJ - REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Percebam que A COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO AGENTE FINANCEIRO É IRRELEVANTE,
vez que a responsabilidade das instituições financeiras é OBJETIVA, tal como estabelece o
próprio art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

...

E mais, o sofrimento moral no caso dos autos, apesar de PRESUMIDO (in re ipsa), decorre da
GROSSEIRA falha da prestação de serviços, da maculação do nome do autor perante a
sociedade como vigarista, caloteiro e mau pagador, além de ter obrigado o RECORRENTE a
figurar como RÉU em processo monitório por quase 10 (dez) anos, tendo que contratar
advogados e exercer defesa e ficar angustiado até o desfecho dos autos já supracitado, visto que
poderia ser atribuído uma responsabilidade que nunca firmou, por culpa exclusiva, e, conforme
súmula do STJ, objetiva da instituição financeira.

...

Portanto, requer dignamente a esta colenda turma que seja o presente Recurso inominado
conhecido, processado e provido para que seja dada a PARCIAL reforma da sentença proferida
pelo juízo a quo, julgando PROCEDENTE o pleito indenizatório por danos morais, condenando
a RECORRIDA ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), ou outro valor que esta colenda turma entenda cabível, ceifando a
IMPUNIDADE e a REINCIDÊNCIA do ato lesivo praticado pela RECORRIDA, bem como
atendendo aos critérios punitivos, pedagógicos e compensatórios do instituto, sob pena de
impunidade.

A sentença está assim fundamentada:
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Pois bem. Como dito, a CEF não acostou aos autos qualquer documento para o esclarecimento
da lide, tampouco demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, apesar de devidamente citada para tanto, deixando de cumprir o disposto no
art. 11 da Lei 10.259/01. Dessa forma, considero processualmente provado, com base no art.
400 do NCPC, a veracidade dos fatos, o que já foi anteriormente demonstrado no processo n°
0015794-23.2008.4.02.5001 (2008.50.01.015794-9).

Observo que, em que pese a constatação de fraude, deverá a CEF ser responsabilizada pelas
despesas processuais decorrentes da cobrança proposta por meio da ação monitória nº.
2008.50.01.015794-9, uma vez que o autor comprovou o dispêndio de valores com assistentes
técnicos a fim de demonstrar que não merecia prosperar a pretensão executiva da CEF em face
dele. 

Ante a existência de ato ilícito praticado pela ré, conforme demonstra Sentença (ev.1, OUT14),
verifico a ocorrência de danos materiais em face da parte autora.

Assim, deverá ser restituído o valor de R$ 17.879,99 (dezessete mil oitocentos e setenta e nove
reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, valores estes comprovados (ev.1,
OUT7, fls. 3/4) e (ev.1, OUT13, fls. 6-10).

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, entendo não serem cabíveis,
mormente pela ausência de má-fé por parte da CEF na ação de cobrança, sendo esta última
também vítima da fraude lá reconhecida, suportando os eventuais prejuízos pela inadimplência
contratual decorrente da fraude lá empregada.

Assim, estou convencido de que o fato não detém densidade suficiente para ser caracterizado
como danoso à espera moral do autor ante a ausência de má fé na cobrança indevida efetuada
pela CEF.

Não assiste razão à Caixa em seu recurso. O fato de ser facultativa a contratação de assistente
técnico pela parte na produção de prova pericial não exclui a responsabilidade da Caixa
pelo ressarcimento do respectivo valor, tendo em vista que cabia ao autor usar de todos os
meios de defesa possíveis para comprovar a fraude alegada.

Por outro lado, tendo a cobrança decorrido de comprovada fraude, aplica-se ao caso o disposto
na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Conquanto a referida súmula refira-se expressamente apenas a responsabilidade objetiva
(independente de culpa) e não a dano presumido (in re ipsa), conclui-se dos termos do acórdão
que lhe deu origem (RECURSO ESPECIAL Nº 1.199.782 - PR (2010/0119382-8) que a súmula
disse menos do que restou ali decidido, eis que reconhecidos danos morais presumidos em
razão de fraude bancária.

Assim é que o reconhecimento de danos morais, além de dispensar, em razão da
responsabilidade objetiva, a comprovação de má-fé da instituição bancária, também prescinde
da efetiva demonstração do dano.

De qualquer forma, no presente caso, o autor foi acionado judicialmente através de ação
monitória, em 2008, tendo sido citado em sua residência por oficial de justiça, para pagamento
de dívida que desconhecia,  pelo que se viu obrigado a opor embargos monitórios, em razão dos
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quais foram realizadas duas perícias grafotécnicas, só ocorrendo o trânsito em julgado da
sentença em 28/09/2017 (ev. 1, out14 e out15).

Assim é que resta demonstrado o dano moral, a despeito de não haver demonstração de maiores
desdobramentos capazes de causar danos superiores ao presumido. Por conseguinte, reputo
como leve o dano sofrido, de modo que a compensação deverá ficar em escala inferior a 20
salários mínimos (cf.  enunciado n. 8 das TRs da Seção Judiciária do Rio de Janeiro). Tendo em
vista o valor do dano material sofrido, reputo o valor de 10 mil reais como bastante para
compensar o dano moral.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA CAIXA. DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO AUTOR para condenar a CAIXA ao
pagamento de danos morais, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente a partir da data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora
a partir do evento danoso (ajuizamento da ação monitória), conforme Súmula 54 do
STJ. Condeno a Caixa (recorrente vencida) em custas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO AUTOR.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000146136v22 e do código CRC dffa934d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:2
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 424



20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 101/142

5010771-59.2018.4.02.5001 500000409280 .V15 JES10621© JES10621

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5010771-59.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
EMBARGANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado do autor para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente o pedido para declarar a não incidência de IOF sobre as parcelas não
liquidadas dos contratos de mútuo colacionados na inicial, celebrados entre o autor e as
instituições financeiras, bem como para condenar a União a restituir os valores descontados a
esse título, atualizados exclusivamente pela SELIC, observada a prescrição quinquenal.

Alega a embargante que o acórdão é omisso em razão do que segue:

Em que pesem os fundamentos do acórdão, é de se reconhecer que o sistema processual dos
juizados especiais não contempla fase de liquidação de sentença, justamente porque, a rigor, a
sentença condenatória deve ser líquida – art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95. Por outros
termos, a necessidade de liquidação de sentença é reveladora da insuficiência da comprovação
de efetiva existência de indébito. 
 
Em realidade, a pretensão do autor deduzida na inicial era recuperar todo o IOF indicado nos
contratos de mútuo reputando impertinente nova incidência. O que se vê no acórdão é que o
pedido foi julgado parcialmente procedente por fundamento diverso, reconhecendo a
legitimidade da nova incidência, exceto quando se tratar de renovação de contrato anterior com
prazo superior a 365 dias, como se depreende pela referência à IN RFB 1.609/2016. 
 
Nesse contexto, sustenta a União que não foi apreciada sua alegação de que o autor não indicou
e tampouco produziu prova de que teria ocorrido recolhimento indevido, reputando-se
caracterizada omissão que legitima a interposição destes embargos de declaração. 
 
Como registrado acima, é justamente por mínima ausência de indicação e comprovação do
indébito que no acórdão foi preconizada fase de liquidação de sentença contra legem. 
 

O acórdão embargado considerou que a disposição contida no §7º do Decreto nº
6.306/2007 implicou em indevida bitributação, uma vez que os valores não liquidados da
operação anterior (e que serão objeto de renegociação) já sofreram a incidência do IOF por
ocasião da contratação original, asseverando que a incidência do IOF somente é legítima em
relação ao valor adicional eventualmente contratado por ocasião da renovação do
empréstimo.

Ao final, foram identificados os contratos constantes de fl. 2 do Evento 1 - Extr5
(reproduzido à fl. 03 do Extr5 e à fl. 5 do Extr7); fls. 3/5 do Extr8; e fls. 1/4 do Extr9, de
renovação de contratos de mútuo anteriores em que houve a incidência do IOF sobre o valor
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não liquidado e cuja repetição de indébito não se encontra atingida pelo decurso do prazo
prescricional (considerada a data de liberação do crédito para o autor, que é o momento da
retenção do imposto), a ser demonstrada em sede de liquidação de sentença.

Como se vê, não é verdadeira a afirmação da embargante de que o pedido foi
julgado parcialmente procedente por fundamento diverso, reconhecendo a legitimidade da
nova incidência, exceto quando se tratar de renovação de contrato anterior com prazo
superior a 365 dias, como se depreende pela referência à IN RFB 1.609/2016. 

O pedido foi julgado procedente porque teria ocorrido indevida bitributação.

Ao concluir-se que a incidência do IOF somente é legítima em relação ao valor
adicional eventualmente contratado por ocasião da renovação do empréstimo, acrescentou-se
que tanto isso é verdade que a própria Administração Federal editou a Instrução Normativa nº
1.609/2016 da Receita Federal do Brasil.

O voto condutor do acórdão embargado não tratou  em nenhum momento dos
prazos de vencimento das operações de créditos do autor, exatamente porque considerou
configurada hipótese de bitributação em qualquer dos casos (se inferiores ou superiores a 365
dias).

O fundamento de que a referida instrução normativa conferiu a correta
interpretação à legislação tributária, evitando a bitributação, de modo que não pode ser aplicada
apenas de forma prospectiva, apenas corrobora o fundamento anterior de que está configurada
hipótese de bitributação, não tendo excetuado as renovações de contratos anteriores com prazo
superior a 365 dias, como supõe a embargante.

Ressalte-se que, atualmente, a disposição contida na IN 1.609/2016, que incluíra
o parágrafo terceiro no art. 3º da IN 907/2009, encontra-se revogada por força da IN
1814/2018, que incluiu o parágrafo quarto no art. 3º, com a seguinte redação: 

§ 4º Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de dívida e
negócios assemelhados das operações de crédito a que se refere o caput, a base de cálculo do
IOF será o valor não liquidado da operação anteriormente tributada, sendo essa tributação
considerada complementar à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em vigor à época da
operação inicial.

Como se vê, não mais há referência a contratos anteriores com prazo superior a
365 dias.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de
embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado.
Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já
apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000409280v15 e do código CRC 43c4d80a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0038501-08.2017.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GRACIELLE AGRIZI FRISSO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão que
julgou o recurso inominado interposto pela parte autora, constando do dispositivo que foi
negado provimento ao recurso inominado da União.

A União requer seja sanada a contradição/erro material constante do dispositivo.

Constatado o erro material, impõe-se seja sanado, sendo adequada a sede.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para alterar o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ser
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AUTORA. Defiro o
requerimento de concessão da gratuidade da justiça, formulado na inicial e no recurso. Custas e
honorários pela autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei
9.099/95); a exigibilidade das verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. É
como voto.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000431408v3 e do código CRC b3fb80bf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:26:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5001593-49.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA FONSECA ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO.
AUMENTO REAL DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
DECORRENTE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/19998 E 41/2003.
INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DE 2,28% EM JUNHO DE 1999 E 1,75% EM MAIO DE
2004. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não inicial
- de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior do
que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º, da
Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO
DE BENEFÍCIO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
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1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de benefício
previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28% para junho de 1999 e 1,75%
para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos constitucionais estipulados pelas Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º, da Lei
8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi autorizada pelos
artigos em comento, concluindo que não há autorização legal para que os benefícios de
prestação continuada sejam reajustados de acordo com a majoração dos valores ou do teto dos
salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a jurisprudência do STJ no
sentido de que não existe vinculação entre os critérios legais para atualização dos salários de
contribuição e os reajustes dos benefícios em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula
568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ -
SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida nos
presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp
74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Condeno a parte recorrente (vencida) em custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000405439v2 e do código CRC 49ab27cc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000073-42.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MIGUEL DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas após a
aposentadoria, por ter permanecido em atividade após a respectiva concessão. Alega o
recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma,
julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento
de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do
aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade
das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma
correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir
proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega
provimento. (RE 430418-RS, j. 18.03.2014)

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno a parte autora
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no montante de 10% do valor atribuído
à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade
do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000430986v2 e do código CRC 436ceec6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000232-19.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FATIMA BISPO DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA
DA SEGURIDADE SOCIAL. LEI 10.855/2004. DECRETO Nº
84.669/1980. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. INTERSTÍCIO DE DOZE MESES.
MARCO INICIAL. DATA DO INGRESSO NO ÓRGÃO. TESE
REAFIRMADA PELA TNU (PEDILEF 50583815020134047100).
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença
que julgou procedente o pedido, condenando-o a considerar, inclusive com efeitos financeiros,
o ato de progressão da parte autora desde o momento em que completou o interstício de 12
(doze) meses de efetivo exercício no cargo, sem considerar qualquer período trabalhado, a
partir de sua posse no cargo, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/2007.

Alega o recorrente a prescrição do fundo de direito, eis que o enquadramento pretendido
deveria ter sido aplicado a partir do advento da Lei 11.501/2007, tratando-se de ato único de
efeito concreto, o qual, apesar de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de
trato sucessivo, afastando-se a aplicação da Súmula 85 do STJ. No mérito propriamente dito,
alega que a Lei 10.855/2004, com redação dada pela Lei 11.501/2007, já estabelece os
requisitos para fins de progressão funcional e promoção, exigindo um interstício mínimo de 18
meses de efetivo exercício em cada padrão, bem como habilitação em avaliação de desempenho
individual, nos termos da alínea ‘b’ dos incisos I e II do art. 7º, não dependendo de
regulamentação. Assim, prossegue, não há que se falar em omissão, lacuna ou aplicação
supletiva do regulamento do PCC, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, bem como ao
princípio da isonomia. Argumenta não ter cabimento a aplicação das regras do Decreto
84.669/80 que contrariam expressamente o disposto na Lei 10.855/2004. Por fim, pugna pela
incidência da TR na correção monetária até 20/09/2017 (data do julgamento do RE 870947 -
Tema 810) ou, subsidiariamente, até 25/03/2015 (data do julgamento da questão de ordem nas
ADIs 4357 e 4425), em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

DA PRESCRIÇÃO

Ao contrário do que afirma a recorrente, na progressão funcional configura-se relação de trato
sucessivo, aplicando-se ao caso o disposto na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.
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O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado em sentido contrário quando se
trata de enquadramento ou reenquadramento de servidor público - e não de progressão
funcional -, como se constata nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES CONTRATADOS PELA CLT QUE
MIGRARAM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO (LEI 8.112/90). ENQUADRAMENTO DOS
CARGOS ANTERIORES EM CARGOS SIMILARES DE OUTRAS CARREIRAS APENAS PARA
FINS DE PAGAMENTO. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA NOVA CARREIRA
QUE PRESSUPÕE O PRÉVIO ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE
CARGOS. LEIS 5.645/70 E 8.270/91. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. Se o que os
autores da ação pretendem é o reconhecimento de todos os direitos decorrentes da inclusão no
Plano de Classificação de Cargos da Lei n. 5.645/70, dentre os quais a progressão funcional na
carreira, é evidente que seu pedido pressupõe sua prévia inclusão no PCC. 2. Situação em que, a
despeito de terem migrado para o Regime Jurídico Único, em dezembro/1990, com a entrada em
vigor da Lei 8.112/90, somente protocolaram requerimento em out/1997 e em junho/2001, junto
ao Comando da 3ª Região Militar, solicitando esclarecimentos sobre o motivo de não terem
ainda obtido progressão funcional em sua nova carreira estatutária. Em resposta, foram
informados de que não faziam jus a progressão funcional porque não pertenciam ao Plano de
Classificação de Cargos (PCC) da Lei 5.645/70, tendo sido enquadrados em cargos previstos no
referido Plano apenas para fins de pagamento. 3. "O enquadramento ou o reenquadramento de
servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato
sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica
fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição,
portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ"
(EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/09/2016, DJe de 19/12/2016). 4. Nas hipóteses de enquadramento e reenquadramento, a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal entre
o pretendido reenquadramento funcional de servidor e a propositura da ação, a prescrição
atinge igualmente o fundo de direito e as prestações decorrentes do enquadramento devido.
Precedentes. 5. No caso concreto, o enquadramento dos autores poderia ter ocorrido desde o
momento em que passaram a ter suas relações funcionais regidas pelo Regime Jurídico único,
seja dizer, a partir da entrada em vigor da Lei 8.112, de 11/12/1990. No entanto, como os
requerimentos administrativos pleiteando progressão funcional somente foram efetuados
pelos autores em 1997 e 2001, e a presente demanda somente foi proposta em 19/09/2002,
todos eles mais de cinco anos após a data da entrada em vigor da Lei 8.112/90, está
evidenciada a fluência do lustro prescricional, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32,
sendo de rigor reconhecer que a prescrição, na hipótese, fulmina o próprio fundo de direito. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AIEEERESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
1171254 2009.02.41349-3, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:19/12/2018 ..DTPB:.)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO.
EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição
do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de
reenquadramento funcional. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se
inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de
trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio
que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. Na hipótese,
pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n.
7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado
antes de sua vigência. 4. A concessão de progressão automática posterior não configura
recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato
dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem
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pretendida pela servidora pública. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente,
para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
(EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1679026
2017.01.42336-4, OG FERNANDES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:15/02/2019
..DTPB:.)

DO MÉRITO

Quanto à carreira da seguridade social, tem-se o seguinte histórico legislativo:

A Lei 10.355/2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, prevê, no parágrafo 2º do artigo 2º, que A
progressão funcional e a promoção observarão os requisitos e as condições a serem fixados em
regulamento, devendo levar em consideração os resultados da avaliação de desempenho do
servidor.

A Lei 11.501/2007 incluiu o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei 10.355/2001, dispondo que Até 29
de fevereiro de 2008 ou até que seja editado o regulamento a que se refere o § 2o deste artigo,
o que ocorrer primeiro, as progressões funcionais e promoções cujas condições tenham sido
implementadas serão concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos
servidores do plano de classificação de cargos da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
(Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007).

A Lei 5.645/1970 foi regulamentada pelo Decreto 84.669/1980, quanto ao instituto da
progressão funcional.

O Decreto 84.669/1980, em seus artigos 6º e 7º, estabelece o interstício de doze meses para
progressão horizontal e vertical, respectivamente. Não obstante, em seu artigo 10, prevê a
contagem do interstício, nos casos de progressão funcional, a partir do primeiro dia dos
meses de janeiro e julho (§ 1º), e, nos casos de nomeação, admissão, redistribuição, ascensão
funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou movimentação de empregado, realizadas
a pedido, o interstício será contado a partir do primeiro dia do mês de julho após a entrada
em exercício (§ 2º). O artigo 15 do referido decreto, por sua vez, dispõe que os servidores
nomeados ou admitidos assim como os transferidos ou movimentados, a pedido, ou ainda os
que obtiverem ascensão funcional serão avaliados na segunda avaliação que se verificar após
a data do exercício. O art. 19, por sua vez, dispõe que os atos de efetivação da progressão
funcional observado o cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados
até o último dia de julho e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de
setembro e março.

Ocorre que sobreveio a Lei 10.855/2004, dispondo sobre a reestruturação da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei no 10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira
do Seguro Social, prevendo, no art. 7º, § 1º, I e II, cumprimento do interstício de doze meses
de efetivo exercício em cada padrão para fins de progressão funcional e promoção, cujos
critérios de concessão seriam regulamentados pelo Poder Executivo (art. 8º).

Posteriormente, sobreveio a Lei 11.355/2006, que nos artigos 1º a 10, dispõe sobre a criação da
Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. O art. 1º estabelece que a carreira é composta
pelos integrantes dos quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social, do Ministério da

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 429

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11501.htm#art1


20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 111/142

5000232-19.2018.4.02.5006 500000435257 .V3 JES15119© JES7027

Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e
dos cargos efetivos cujos ocupantes sejam (i) integrantes da Carreira da Seguridade Social e do
Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002; ou (ii) regidos pelo Plano de
Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou por
planos correlatos, desde que lotados nos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência
Social, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e Emprego ou da Funasa, até 28 de
fevereiro de 2006.

A Lei 11.355/2006 não trata de progressão funcional da Carreira da Previdência, da Saúde e do
Trabalho.

Finalmente, a Lei 11.501/2007 alterou a Lei 10.355/2001 para estabelecer o interstício de 18
meses em cada padrão para progressão funcional, tendo incluído o parágrafo 3º ao artigo 2º
da Lei 10.355/2001, como já dito, dispondo que Até 29 de fevereiro de 2008 ou até que seja
editado o regulamento a que se refere o § 2o deste artigo, o que ocorrer primeiro, as
progressões funcionais e promoções cujas condições tenham sido implementadas serão
concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos servidores do plano de
classificação de cargos da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970. (Incluído pela Lei nº
11.501, de 2007).

A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF 50583815020134047100,
proferiu o seguinte acórdão:

ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO.
INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES. NECESSIDADE REGULAMENTADORA. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que
julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira de Técnico do Seguro Social a
cada interstício de 12 meses até que seja editado o regulamento previsto na Lei nº 11.501/2007,
que alterou esse período para 18 meses.

(...)

6. Esta Turma Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado acerca da matéria.
Segundo esta Corte, o lapso temporal a ser aplicado para a progressão funcional e promoção é
o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a Lei nº 5.645/1970), uma
vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do interstício de 18 meses ainda
não foi editado. Abaixo, o seguinte PEDILEF:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO.
CRITÉRIOS. SUCESSÃO DE LEIS E DECRETOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA
CONFIANÇA. NECESSIDADE REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em
face de acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que,
reformando parcialmente a sentença monocrática, julgou procedente o pedido da parte autora
condenando o INSS a revisar as suas progressões funcionais respeitando o interstício de 12
(doze) meses, em conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19, do Decreto nº
84.669/1980, observando o referido regramento até que sobrevenha a edição do decreto
regulamentar previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...) 4.4 Pois bem. O regulamento cuja
vigência daria início à contagem do interstício de 18 (dezoito) meses ainda não foi editado.
Sendo assim, não assiste razão à recorrente, pois o lapso temporal a ser aplicado é o de 12
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(doze) meses. Ora, conforme a legislação acima transcrita, inexistente o citado regulamento,
devem-se observar as disposições aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a da Lei nº 5.645/1970, ou seja, aplica-se o prazo de 12 meses, segundo o Decreto
nº 84.669/1980, o qual, conforme já explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5 Atente-se que,
ao estabelecer que “ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de concessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o legislador limitar a
imediata aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto utilizou tempo verbal
futuro para estipular que o regramento ali contido deveria ser regulamentado. 4.6 Cumpre
esclarecer que, embora não se possa conferir eficácia plena à referida Lei, a progressão
funcional e a promoção permanecem resguardadas, pois não foram extirpadas do ordenamento
jurídico, tendo havido apenas autorização para alteração de suas condições. Ademais, não seria
razoável considerar que, diante da ausência do regulamento, não se procedesse a nenhuma
progressão/promoção. Portanto, negar tal direito à parte demandante seria o mesmo que
corroborar a falha administrativa mediante a omissão judicial. Cumpre observar também que,
se a omissão beneficia o órgão incumbido de regulamentar o tema, é imperioso reconhecer que o
mesmo postergaria tal encargo “ad aeternum”. 4.7 Neste cenário, mostra-se plenamente cabível
a aplicação de regra subsidiária, esta prevista pela própria legislação, conforme já esclarecido
(Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/1980). (...) 5. Em verdade, ao fixar que o interstício deve
ser contado a partir de janeiro e julho, com efeitos financeiros a partir de setembro e março, o
Decreto ultrapassou os limites de sua função regulamentar, pois apontou parâmetros que só
deveriam ser estabelecidos pela lei em sentido formal. Tal encargo não foi delegado pelas Leis
nos 10.355/2001, 11.501/2007 ou 10.355/2007, o que implica na violação do princípio da
isonomia, ao fixar uma data única para os efeitos financeiros da progressão, desconsiderando
a situação particular de cada servidor, restringindo-lhe indevidamente o seu direito. 6. Ora, se
o servidor preencheu os requisitos em determinada data, por qual razão a Administração
determinaria que os efeitos financeiros respectivos tivessem início a partir de data posterior, se o
direito à progressão/promoção surgiu à época do implemento das condições exigidas em Lei?
7.Neste momento, é importante registrar que o Decreto, na qualidade de ato administrativo, é
sempre inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por tal motivo, afrontá-las ou inovar-lhes o
conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da progressão, tal como fixado pelo INSS, transgride o
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto ofende o direito adquirido da parte autora,
verificado no momento em que preencheu todos os requisitos legais para a progressão. 8.
Impende observar ainda que, quanto à avaliação do servidor, a aferição do seu desempenho é
meramente declaratória, razão pela qual os efeitos financeiros da progressão funcional e da
promoção devem recair na data em que for integralizado o tempo, devendo este ser contado a
partir do momento em que entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego
provimento ao Incidente de Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500. Relator:
Juiz Federal Bruno Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015)

7. Vê-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se dissonante do entendimento da TNU, razão
pela qual deve ser reformado.

8. Incidente conhecido e provido para reafirmar a tese no sentido de que o interstício a ser
observado para concessão das progressões funcionais e/ou promoções dos servidores civis da
União e das autarquias federais deve levar em conta o disposto na Lei nº 5.645/70 e no
Decreto nº 84.669/80, até que seja editado o regulamento a que se refere o art. 8º da Lei nº
10.855/2004, bem como que o marco inicial para contagem dos interstícios das referidas
progressões e promoções funcionais é a data do seu ingresso no órgão.

(...) (destacado)

(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50583815020134047100, JUIZ FEDERAL DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, DOU
05/02/2016 PÁGINAS 221/329.)

A sentença está em consonância com esse entendimento, pelo que deve ser mantida.
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Ressalte-se que, recentemente, a Turma Nacional de Uniformização determinou a afetação do
PEDILEF n. 5012743-46.2017.4.04.7102 (Tema 206) como representativo da seguinte
controvérsia: Saber se o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões deve ser a data da
entrada em exercício do servidor ou os meses de Janeiro e Julho, nos termos dos arts. 10 e 19
do Decreto nº 84.669/80. Não houve, contudo, determinação de suspensão de processos, não
havendo óbice ao julgamento do presente recurso.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (Lei 11.960/09).

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou
qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, o
STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18). Contudo, em
decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.  O julgamento desses embargos de
declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a conclusão do
julgamento nos seguintes termos:

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do
voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em
assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos.

Pelo exposto, no ponto enfocado o recurso do INSS deve ser desprovido.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000435257v3 e do código CRC f70000c5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5006647-96.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MIQUEIAS DE ALMEIDA BARCELOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURO-DEFESO. PESCADOR
ARTESANAL. NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE REGISTRO PARA O CPF
DO AUTOR. RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO DO PEDIDO
ADMINISTRATIVO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MIQUEIAS DE ALMEIDA
BARCELOS em face da sentença que julgou extinto o processo, por ausência de interesse de
agir, quanto à pretensão autoral de percepção de benefício de seguro-defeso relativo ao período
de 1/12/2018 a 30/12/2018 e pagamento de retroativos relativo ao ano de 2017, ante a ausência
de requerimento administrativo do benefício.

A parte autora alega em suas razões o que se segue: (i) para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii) as disposições expressas na lei ordinária
exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade Pesqueira -
art. 2º, § 2º, inciso I da lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art. 3º da Portaria
Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços- MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP validado,
este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já se
encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação, por
meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/98, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora alega que se dirigiu à Agência do
INSS para requerer o seguro-defeso, apresentando todos documentos necessários para a
habilitação, mas recebeu a seguinte informação: não foram encontrados registros para o CPF
informado (Evento 1 - COMP16).
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Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, que determinou a
concessão do seguro-defeso pelo INSS, devendo ser observados todos os demais requisitos
legalmente previstos, razão pela qual a decisão apenas possibilita a habilitação dos pescadores
que possuam protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador
Profissional Artesanal, ainda que anteriores ao ano de 2014, ao recebimento do benefício, ou
seja, apenas se considera que os mencionados protocolos deverão ser considerados como
documento equivalente ao registro a que se refere o art . 2º, inciso I , da Lei nº. 10.779/2003.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entregue no Ministério da Pesca e Aquicultura, em 30/10/2017 (Evento 1 - PADM10). 

 A sentença afastou a apreciação do pedido de pagamento de benefício seguro-
defeso relativo ao período de defeso entre 1.12.2018 e 30.12.2018, e pagamento de retroativos
relativo ao ano de 2017, sob o fundamento de ausência de pedido administrativo da parte
autora, ou seja, acolheu a preliminar de ausência de interesse por falta de requerimento
administrativo da autarquia-ré.

No entanto, se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no
Ministério de Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do
cadastro impede a formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à parte
autora realizar pedido administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral, não haveria como formalizar pedido administrativo, logo a
ausência do pedido não pode ser utilizada como fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte dirigiu-se ao SFPA/ES
(Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o cadastro,
circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento de
cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em afastamento do
direito por ausência de requerimento administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso deve ser
realizada pelo órgão competente, de acordo com a comprovação dos requisitos legais exigidos
pela Lei Federal nº 10.779/2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual
o recurso da parte autora merece  provimento  para determinar a recepção e o processamento,
na via administrativa, do requerimento referente ao pagamento de seguro-defeso relativo ao
período de defeso entre 1.12.2018 e 30.12.2018, e pagamento de retroativos relativo ao ano de
2017, nos termos da petição inicial.

III. CONCLUSÃO.
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Ante o exposto voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA PARTE AUTORA para condenar o INSS a recepcionar e processar o pedido
administrativo de pagamento do seguro-defeso relativo ao período de defeso entre 1.12.2018 e
30.12.2018, e pagamento de retroativos relativo ao ano de 2017, nos termos da fundamentação.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000406499v13 e do código CRC adb72ca3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5019616-80.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCIANE MATOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURO-DEFESO. PESCADOR
ARTESANAL. NULIDADE DO ART. 3º DA PORTARIA Nº 1.275/SEI/2017
E DO ART. 2º DA PORTARIA 2.546/2018 DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E PESCA. RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO DO
PEDIDO ADMINISTRATIVO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCIANE MATOS DO
NASCIMENTO em face da sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução de mérito,
com relação a quatro pedidos formulados na inicial (suspensão dos efeitos do art. 3° da Portaria
nº 1.275-SEI/2017; fixação de prazo para o INSS comprovar ter adotado as medidas
necessárias ao cumprimento da decisão judicial estabelecida na ACP n. 1012072-
89.2018.401.3400; obrigação da União e do INSS em receber pedidos de benefício de pescador
referente aos períodos de defeso dos últimos 6 anos; e declaração de nulidade do art. 3° da
Portaria n. 1.275-SEI/2017 e do art. 2° da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e
Pesca) e procedentes os demais pedidos para "(i) processar o pedido de registro apresentado
pela autora no Evento 1, PADM6; (ii) recepcionar e processar os requerimentos administrativos
de seguro defeso futuros, com o deferimento dos pedidos no caso em que preenchidos os
requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de novembro de 2003 (Lei do Seguro
Defeso Pescador Artesanal)".

A parte autora alega que em suas razões o que se segue: (i) para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii) as disposições expressas na lei ordinária
exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade Pesqueira -
art. 2º, § 2º, inciso I da lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art. 3º da Portaria
Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços- MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP validado,
este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já se
encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação, por
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meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/98, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora alega que se dirigiu à Agência do
INSS para requerer o seguro-defeso, apresentando todos documentos necessários para a
habilitação, mas recebeu a seguinte informação: não foram encontrados registros para o CPF
informado (Evento 1 - PARECER10).

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda, que
as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, em 17/10/2013 (Evento 1 - PADM5). 

 A sentença afastou a apreciação do pedido de processamento/pagamento do
benefício nos 6 anos anteriores à propositura da ação, conforme requerimento inicial, sob o
fundamento de ausência de pedido administrativo da parte autora, ou seja, acolheu a preliminar
de ausência de interesse por falta de pedido administrativo.

No entanto, se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no
Ministério de Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do
cadastro impede a formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora
realizar pedido administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada como
fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte dirigiu-se ao SFPA/ES
(Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o cadastro,
circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento de
cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em afastamento do
direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 6 (seis) anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779/2003 (Lei do Seguro
Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora merece  provimento 
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para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do requerimento referente
ao pagamento de seguro-defeso a partir de 17/10/2013 (data do protocolo de licença de
pescador profissional), observando-se a prescrição quinquenal.

III. CONCLUSÃO.

Ante o exposto voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
PARTE AUTORA para condenar os réus a recepcionar e processar o pedido administrativo de
pagamento do seguro-defeso a partir de 17/10/2013, respeitando-se a prescrição, nos termos da
fundamentação. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000406497v4 e do código CRC 564cae24.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5020196-13.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: RAQUEL GONCALVES SERPA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURO-DEFESO. PESCADOR
ARTESANAL. NULIDADE DO ART. 3º DA PORTARIA Nº 1.275/SEI/2017
E DO ART. 2º DA PORTARIA 2.546/2018 DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E PESCA. RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO DO
PEDIDO ADMINISTRATIVO DEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por UNIÃO - ADVOCACIA
GERAL DA UNIÃO e RAQUEL GONCALVES SERPA em face da sentença que julgou
extinto o processo, sem a resolução de mérito, com relação a quatro pedidos formulados na
inicial (suspensão dos efeitos do art. 3° da Portaria nº 1.275-SEI/2017; fixação de prazo para o
INSS comprovar ter adotado as medidas necessárias ao cumprimento da decisão judicial
estabelecida na ACP n. 1012072- 89.2018.401.3400; obrigação da União e do INSS em receber
pedidos de benefício de pescador referente aos períodos de defeso dos últimos 6 anos; e
declaração de nulidade do art. 3° da Portaria n. 1.275-SEI/2017 e do art. 2° da Portaria
2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e Pesca) e procedentes os demais pedidos para "(i)
processar o pedido de registro apresentado pela autora no Evento 1, PADM6; (ii) recepcionar e
processar os requerimentos administrativos de seguro defeso futuros, com o deferimento dos
pedidos no caso em que preenchidos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de
novembro de 2003 (Lei do Seguro Defeso Pescador Artesanal)".

A União, em suas razões, alega que (i) com as modificações efetivadas na Lei nº
10.7799/2003 pela 13.134/2015, compete ao INSS processar e habilitar o seguro-defeso dos
pescadores artesanais, com defeso iniciados a partir de 1º/04/2015, portanto, é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente ação; (ii)  o pedido constante da inicial foi dirigido
apenas ao INSS, no entanto a sentença condenou também a União, sendo a sentença
ultra petita; (iii) a petição inicial contém pedidos gerais e abstratos, alguns próprios de ações
coletivas, razão pela qual deve ser considerada inepta e extinção sem resolução do mérito; (iv)
conforme subsídios prestados pela CONJUR do MAPA, através das INFORMAÇÕES n.
00042/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU, foi recomendada a suspensão do processo, em
virtude da liminar concedida no bojo da ação civil pública 1012072- 89.2018.4.01.3400, com
possibilidade de gerar efeitos nos demais processos judiciais pelo país que tratam sobre a
concessão do registro de atividade pesqueira, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de
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Justiça no Recurso Especial Repetitivo 1.353.801/RS: “Ajuizada a ação coletiva atinente a
macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no
aguardo do julgamento da ação coletiva. (tema 589)”.

A parte autora alega que em suas razões o que se segue: (i) para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii) as disposições expressas na lei ordinária
exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade Pesqueira -
art. 2º, § 2º, inciso I da lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art. 3º da Portaria
Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços- MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP validado,
este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já se
encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação, por
meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/98, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Da Legitimidade da União

A competência para a fiscalização do cumprimento do programa do seguro-
desemprego e do seguro-defeso é de responsabilidade do Ministério do Trabalho, nos termos
do art. 24 da Lei nº. 7.998/1990. Considerando, então, que o Ministério do Trabalho é órgão
vinculado à União, esta é parte legítima para figurar nas ações pertinentes à liberação de
parcelas do benefício.

Também não se sustenta o argumento de a decisão recorrida seja ultra petita, pois
a autora ajuizou a ação em face do INSS e da União.

II.2. Recurso da parte autora

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora alega que se dirigiu à Agência do
INSS para requerer o seguro-defeso, apresentando todos documentos necessários para a
habilitação, mas recebeu a seguinte informação: não foram encontrados registros para o CPF
informado (Evento 1 - PARECER10).

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda, que
as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, em 09/05/2012 (Evento 1 - PADM6). 
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 A sentença afastou a apreciação do pedido de processamento/pagamento do
benefício nos 6 anos anteriores à propositura da ação, conforme requerimento inicial, sob o
fundamento de ausência de pedido administrativo da parte autora, ou seja, acolheu a preliminar
de ausência de interesse por falta de pedido administrativo.

No entanto, se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no
Ministério de Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do
cadastro impede a formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora
realizar pedido administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.

 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada como
fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte dirigiu-se ao SFPA/ES
(Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o cadastro,
circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento de
cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em afastamento do
direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 6 (seis) anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779/2003 (Lei do Seguro
Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora merece  provimento 
para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do requerimento referente
ao pagamento de seguro-defeso a partir de 09/05/2012 (data do protocolo de licença de
pescador profissional), observando-se a prescrição quinquenal.

III. CONCLUSÃO.

Ante o exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
UNIÃO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para condenar os réus
a recepcionar e processar o pedido administrativo de pagamento do seguro-defeso a partir de
09/05/2012, respeitando-se a prescrição, nos termos da fundamentação. Sem custas, em razão
da isenção legal. Honorários advocatícios devidos pela União em 10% sobre o valor da
condenação.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000406493v17 e do código CRC 2274ebaf.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5020070-60.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA MATOS TOLENTINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURO-DEFESO. PESCADOR
ARTESANAL. NULIDADE DO ART. 3º DA PORTARIA Nº 1.275/SEI/2017
E DO ART. 2º DA PORTARIA 2.546/2018 DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E PESCA. RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO DO
PEDIDO ADMINISTRATIVO DEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por MARIA DA GLORIA MATOS
TOLENTINO e pela UNIÃO em face da sentença que julgou extinto o processo, sem a
resolução de mérito, com relação a quatro pedidos formulados na inicial (suspensão dos efeitos
do art. 3° da Portaria nº 1.275-SEI/2017; fixação de prazo para o INSS comprovar ter adotado
as medidas necessárias ao cumprimento da decisão judicial estabelecida na ACP n. 1012072-
89.2018.401.3400; obrigação da União e do INSS em receber pedidos de benefício de pescador
referente aos períodos de defeso dos últimos 6 anos; e declaração de nulidade do art. 3° da
Portaria n. 1.275-SEI/2017 e do art. 2° da Portaria 2.546/2018 da Secretaria de Agricultura e
Pesca) e procedentes os demais pedidos para "(i) processar o pedido de registro apresentado
pela autora no Evento 1, PADM6; (ii) recepcionar e processar os requerimentos administrativos
de seguro defeso futuros, com o deferimento dos pedidos no caso em que preenchidos os
requisitos exigidos pela Lei Federal nº 10.779 de 25 de novembro de 2003 (Lei do Seguro
Defeso Pescador Artesanal)".

A União, em suas razões, alega que (i) com as modificações efetivadas na Lei nº
10.7799/2003 pela 13.134/2015, compete ao INSS processar e habilitar o seguro-defeso dos
pescadores artesanais, com defeso iniciados a partir de 1º/04/2015, portanto, é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente ação; (ii)  o pedido constante da inicial foi dirigido
apenas ao INSS, no entanto a sentença condenou também a União, sendo a sentença
ultra petita.

A parte autora alega que em suas razões o que se segue: (i) para o recebimento do
benefício (SDPA – Seguro Defeso do Pescador Artesanal), o pescador deve comprovar o
registro de pescador artesanal devidamente atualizado, com antecedência mínima de 1 ano da
data do início do defeso, (ii) o registro em questão consiste no Registro Geral de Atividade
Pesqueira – RGP e quem efetua a inscrição é a UNIÃO, atualmente por meio do Ministério da
Indústria Comércio Exterior e Serviços – MDIC, (iii) as disposições expressas na lei ordinária
exigem que o pescador tenha inscrição válida no RGP (Registro Geral de Atividade Pesqueira -
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art. 2º, § 2º, inciso I da lei 10.779/2003), entretanto, a norma administrativa (art. 3º da Portaria
Nº 1.275-SEI, de 26 de julho de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços- MDIC) impõe que, mesmo estando o pescador com seu registro no RGP validado,
este não pode requerer o benefício do seguro-desemprego (seguro-defeso), o que
expressamente, contraria o disposto na Lei 10.779/2003, (iv) o benefício do seguro-defeso já se
encontra incorporado, ano a ano, nos, pelo menos, 14 anos que se seguiram à sua criação, por
meio da Lei nº 8.287/1991 c/c Portaria IBAMA nº 171/98, e Lei nº 10.779/2003 c/c IN
MPA/MMA nº 03/2004, ao patrimônio jurídico dessa classe que tradicionalmente atua na
atividade pesqueira artesanal.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Da Legitimidade da União

A competência para a fiscalização do cumprimento do programa do seguro-
desemprego e do seguro-defeso é de responsabilidade do Ministério do Trabalho, nos termos
do art. 24 da Lei nº. 7.998/1990. Considerando, então, que o Ministério do Trabalho é órgão
vinculado à União, esta é parte legítima para figurar nas ações pertinentes à liberação de
parcelas do benefício.

Também não se sustenta o argumento de a decisão recorrida seja ultra petita, pois
a autora ajuizou a ação em face do INSS e da União.

II.2. Recurso da parte autora

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora alega que se dirigiu à Agência do
INSS para requerer o seguro-defeso, apresentando todos documentos necessários para a
habilitação, mas recebeu a seguinte informação: não foram encontrados registros para o CPF
informado (Evento 1 - PARECER10).

Afirma que a negativa na concessão do benefício afronta decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1012072-89.2018.4.01.3400, aduzindo, ainda, que
as exigências estabelecidas nos art. 3º da Portaria nº 1.275-SEI de 26/07/2017 e art. 2º da
Portaria nº 2.546/18 da Secretaria de Agricultura e Pesca ferem, frontalmente, direito
fundamental ao recebimento do benefício.

Consta, nos autos, protocolo de solicitação de licença de pescador profissional,
entrege no Ministério da Pesca e Aquicultura, em 22/08/2013 (Evento 1 - PADM6). 

 A sentença afastou a apreciação do pedido de processamento/pagamento do
benefício nos 6 anos anteriores à propositura da ação, conforme requerimento inicial, sob o
fundamento de ausência de pedido administrativo da parte autora, ou seja, acolheu a preliminar
de ausência de interesse por falta de pedido administrativo.

No entanto, se o caso narrado na inicial é de impedimento de cadastro no
Ministério de Pesca e Agricultura - RGP, entende-se que a ausência de regularização do
cadastro impede a formulação de pedido administrativo, mostrando-se impossível à autora
realizar pedido administrativo enquanto seu cadastro não estiver regularizado.
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 Segundo consta, nos autos, a parte autora foi informada pelo funcionário da
SFPA/ES que o registro do seu CPF não foi encontrado e, sendo este o caso, conclui-se que,
sem a regularização cadastral (provimento que somente foi deferido na sentença), não haveria
como formalizar pedido administrativo, logo a ausência do pedido não pode ser utilizada como
fundamento para a não apreciação do direito.

 Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte dirigiu-se ao SFPA/ES
(Ministério da Pesca e Agricultura) munida de documentação para realizar o cadastro,
circunstância que demonstra a tentativa de recebimento do seguro-defeso pela via
administrativa.

 Assim, diante de todo o exposto, tratando-se especificamente de impedimento de
cadastro para recebimento do benefício, entende-se que não há que se falar em afastamento do
direito por ausência de pedido administrativo.

 Por outro lado, destaca-se que a análise da concessão do seguro-defeso e
pagamento retroativo a 6 (seis) anos deve ser realizada pelo órgão competente, de acordo com a
comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Federal nº 10.779/2003 (Lei do Seguro
Defeso Pescador Artesanal), motivo pelo qual o recurso da parte autora merece  provimento 
para determinar a recepção e o processamento, na via administrativa, do requerimento referente
ao pagamento de seguro-defeso a partir de 22/08/2013 (data do protocolo de licença de
pescador profissional), observando-se a prescrição quinquenal.

III. CONCLUSÃO.

Ante o exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
UNIÃO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para condenar os réus
a recepcionar e processar o pedido administrativo de pagamento do seguro-defeso a partir de
22/08/2013, respeitando-se a prescrição, nos termos da fundamentação. Sem custas, em razão
da isenção legal. Honorários advocatícios devidos pela União em 10% sobre o valor da causa.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000408047v5 e do código CRC 877882cb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5008716-04.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JENAINA NASCIMENTO DE CARVALHO (AUTOR)

VOTO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DA
SEGURIDADE SOCIAL. LEI 10.855/2004. DECRETO Nº 84.669/1980.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE DOZE MESES. MARCO
INICIAL. DATA DO INGRESSO NO ÓRGÃO. TESE REAFIRMADA PELA
TNU (PEDILEF 50583815020134047100).

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença
que julgou procedente o pedido, condenando-o a considerar, inclusive com efeitos financeiros,
o ato de progressão da parte autora desde o momento em que completou o interstício de 12
(doze) meses de efetivo exercício no cargo, sem considerar qualquer período trabalhado, a
partir de sua posse no cargo, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/2007.

Alega o recorrente que a Lei 10.855/2004 já estabelece os requisitos para fins de progressão
funcional e promoção, exigindo um interstício mínimo de 18 meses de efetivo exercício em
cada padrão, bem como habilitação em avaliação de desempenho individual, nos termos da
alínea ‘b’ dos incisos I e II do art. 7º, não dependendo de regulamentação. Assim, prossegue,
não há que se falar em omissão, lacuna ou aplicação supletiva do regulamento do PCC, sob
pena de afronta ao princípio da legalidade, bem como ao princípio da isonomia. Argumenta não
ter cabimento a aplicação das regras do Decreto 84.669/80 que contrariam expressamente o
disposto na Lei 10.855/2004.

Quanto à carreira da seguridade social, tem-se o seguinte histórico legislativo:

A Lei 10.355/2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, prevê, no parágrafo 2º do artigo 2º, que A
progressão funcional e a promoção observarão os requisitos e as condições a serem fixados em
regulamento, devendo levar em consideração os resultados da avaliação de desempenho do
servidor.

A Lei 11.501/2007 incluiu o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei 10.355/2001, dispondo que Até 29
de fevereiro de 2008 ou até que seja editado o regulamento a que se refere o § 2o deste artigo,
o que ocorrer primeiro, as progressões funcionais e promoções cujas condições tenham sido
implementadas serão concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos
servidores do plano de classificação de cargos da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
(Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007).

A Lei 5.645/1970 foi regulamentada pelo Decreto 84.669/1980, quanto ao instituto da
progressão funcional.
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O Decreto 84.669/1980, em seus artigos 6º e 7º, estabelece o interstício de doze meses para
progressão horizontal e vertical, respectivamente. Não obstante, em seu artigo 10, prevê a
contagem do interstício, nos casos de progressão funcional, a partir do primeiro dia dos
meses de janeiro e julho (§ 1º), e, nos casos de nomeação, admissão, redistribuição, ascensão
funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou movimentação de empregado, realizadas
a pedido, o interstício será contado a partir do primeiro dia do mês de julho após a entrada
em exercício (§ 2º). O artigo 15 do referido decreto, por sua vez, dispõe que os servidores
nomeados ou admitidos assim como os transferidos ou movimentados, a pedido, ou ainda os
que obtiverem ascensão funcional serão avaliados na segunda avaliação que se verificar após
a data do exercício. O art. 19, por sua vez, dispõe que os atos de efetivação da progressão
funcional observado o cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados
até o último dia de julho e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de
setembro e março.

Ocorre que sobreveio a Lei 10.855/2004, dispondo sobre a reestruturação da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei no 10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira
do Seguro Social, prevendo, no art. 7º, § 1º, I e II, cumprimento do interstício de doze meses
de efetivo exercício em cada padrão para fins de progressão funcional e promoção, cujos
critérios de concessão seriam regulamentados pelo Poder Executivo (art. 8º).

Posteriormente, sobreveio a Lei 11.355/2006, que nos artigos 1º a 10, dispõe sobre a criação da
Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. O art. 1º estabelece que a carreira é composta
pelos integrantes dos quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social, do Ministério da
Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e
dos cargos efetivos cujos ocupantes sejam (i) integrantes da Carreira da Seguridade Social e do
Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002; ou (ii) regidos pelo Plano de
Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou por
planos correlatos, desde que lotados nos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência
Social, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e Emprego ou da Funasa, até 28 de
fevereiro de 2006.

A Lei 11.355/2006 não trata de progressão funcional da Carreira da Previdência, da Saúde e do
Trabalho.

Finalmente, a Lei 11.501/2007 alterou a Lei 10.355/2001 para estabelecer o interstício de 18
meses em cada padrão para progressão funcional, tendo incluído o parágrafo 3º ao artigo 2º
da Lei 10.355/2001, como já dito, dispondo que Até 29 de fevereiro de 2008 ou até que seja
editado o regulamento a que se refere o § 2o deste artigo, o que ocorrer primeiro, as
progressões funcionais e promoções cujas condições tenham sido implementadas serão
concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos servidores do plano de
classificação de cargos da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970. (Incluído pela Lei nº
11.501, de 2007).

A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF 50583815020134047100,
proferiu o seguinte acórdão:

ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO.
INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES. NECESSIDADE REGULAMENTADORA. INCIDENTE

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 17/12/2019
Pauta: 435

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10483.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11501.htm#art1


20/01/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 130/142

5008716-04.2019.4.02.5001 500000435285 .V2 JES15119© JES15119

CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que
julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira de Técnico do Seguro Social a
cada interstício de 12 meses até que seja editado o regulamento previsto na Lei nº 11.501/2007,
que alterou esse período para 18 meses.

(...)

6. Esta Turma Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado acerca da matéria.
Segundo esta Corte, o lapso temporal a ser aplicado para a progressão funcional e promoção é
o de 12 meses (segundo o Decreto nº 84.669/1980 que regulamenta a Lei nº 5.645/1970), uma
vez que o regulamento cuja vigência daria início à contagem do interstício de 18 meses ainda
não foi editado. Abaixo, o seguinte PEDILEF:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO.
CRITÉRIOS. SUCESSÃO DE LEIS E DECRETOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA
CONFIANÇA. NECESSIDADE REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em
face de acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que,
reformando parcialmente a sentença monocrática, julgou procedente o pedido da parte autora
condenando o INSS a revisar as suas progressões funcionais respeitando o interstício de 12
(doze) meses, em conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º, e 19, do Decreto nº
84.669/1980, observando o referido regramento até que sobrevenha a edição do decreto
regulamentar previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...) 4.4 Pois bem. O regulamento cuja
vigência daria início à contagem do interstício de 18 (dezoito) meses ainda não foi editado.
Sendo assim, não assiste razão à recorrente, pois o lapso temporal a ser aplicado é o de 12
(doze) meses. Ora, conforme a legislação acima transcrita, inexistente o citado regulamento,
devem-se observar as disposições aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a da Lei nº 5.645/1970, ou seja, aplica-se o prazo de 12 meses, segundo o Decreto
nº 84.669/1980, o qual, conforme já explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5 Atente-se que,
ao estabelecer que “ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de concessão de
progressão funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o legislador limitar a
imediata aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto utilizou tempo verbal
futuro para estipular que o regramento ali contido deveria ser regulamentado. 4.6 Cumpre
esclarecer que, embora não se possa conferir eficácia plena à referida Lei, a progressão
funcional e a promoção permanecem resguardadas, pois não foram extirpadas do ordenamento
jurídico, tendo havido apenas autorização para alteração de suas condições. Ademais, não seria
razoável considerar que, diante da ausência do regulamento, não se procedesse a nenhuma
progressão/promoção. Portanto, negar tal direito à parte demandante seria o mesmo que
corroborar a falha administrativa mediante a omissão judicial. Cumpre observar também que,
se a omissão beneficia o órgão incumbido de regulamentar o tema, é imperioso reconhecer que o
mesmo postergaria tal encargo “ad aeternum”. 4.7 Neste cenário, mostra-se plenamente cabível
a aplicação de regra subsidiária, esta prevista pela própria legislação, conforme já esclarecido
(Lei nº 5.645/70 e Decreto nº 84.669/1980). (...) 5. Em verdade, ao fixar que o interstício deve
ser contado a partir de janeiro e julho, com efeitos financeiros a partir de setembro e março, o
Decreto ultrapassou os limites de sua função regulamentar, pois apontou parâmetros que só
deveriam ser estabelecidos pela lei em sentido formal. Tal encargo não foi delegado pelas Leis
nos 10.355/2001, 11.501/2007 ou 10.355/2007, o que implica na violação do princípio da
isonomia, ao fixar uma data única para os efeitos financeiros da progressão, desconsiderando
a situação particular de cada servidor, restringindo-lhe indevidamente o seu direito. 6. Ora, se
o servidor preencheu os requisitos em determinada data, por qual razão a Administração
determinaria que os efeitos financeiros respectivos tivessem início a partir de data posterior, se o
direito à progressão/promoção surgiu à época do implemento das condições exigidas em Lei?
7.Neste momento, é importante registrar que o Decreto, na qualidade de ato administrativo, é
sempre inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por tal motivo, afrontá-las ou inovar-lhes o
conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da progressão, tal como fixado pelo INSS, transgride o
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art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto ofende o direito adquirido da parte autora,
verificado no momento em que preencheu todos os requisitos legais para a progressão. 8.
Impende observar ainda que, quanto à avaliação do servidor, a aferição do seu desempenho é
meramente declaratória, razão pela qual os efeitos financeiros da progressão funcional e da
promoção devem recair na data em que for integralizado o tempo, devendo este ser contado a
partir do momento em que entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego
provimento ao Incidente de Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500. Relator:
Juiz Federal Bruno Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015)

7. Vê-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se dissonante do entendimento da TNU, razão
pela qual deve ser reformado.

8. Incidente conhecido e provido para reafirmar a tese no sentido de que o interstício a ser
observado para concessão das progressões funcionais e/ou promoções dos servidores civis da
União e das autarquias federais deve levar em conta o disposto na Lei nº 5.645/70 e no
Decreto nº 84.669/80, até que seja editado o regulamento a que se refere o art. 8º da Lei nº
10.855/2004, bem como que o marco inicial para contagem dos interstícios das referidas
progressões e promoções funcionais é a data do seu ingresso no órgão.

(...) (destacado)

(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50583815020134047100, JUIZ FEDERAL DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, DOU
05/02/2016 PÁGINAS 221/329.)

A sentença está em consonância com esse entendimento, pelo que deve ser
mantida.

Ressalte-se que, recentemente, a Turma Nacional de Uniformização determinou a
afetação do PEDILEF n. 5012743-46.2017.4.04.7102 (Tema 206) como representativo da
seguinte controvérsia: Saber se o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões deve ser
a data da entrada em exercício do servidor ou os meses de Janeiro e Julho, nos termos dos arts.
10 e 19 do Decreto nº 84.669/80. Não houve, contudo, determinação de suspensão de
processos, não havendo óbice ao julgamento do presente recurso.

Vencido o recorrente, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios de
10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Pelo expsoto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000435285v2 e do código CRC 208dc82b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000634-18.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELIEDNA ASSIS VALENTIM (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONDENOU A
UNIÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO QUANTO À
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EMBARGOS PROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido, condenando a UFES a proceder (i) à averbação do período de
01/09/1977 a 31/12/1981 como tempo de contribuição da autora; (ii) revisão do ato de
concessão de aposentadoria da autora, com cômputo do referido período no tempo de
contribuição; (iii) à alteração do percentual de adicional de tempo de serviço (ATS) de 17%
para 20%.

Alega a embargante que o acórdão é omisso a respeito da apreciação da
ilegalidade do desconto indevido referente ao ressarcimento ao erário, seja em face do
recebimento de boa-fé, seja, ainda, porque o v. acórdão determinou a averbação do tempo que
foi desconsiderado pela UFES, pelo que pede que seja apreciado tal pleito, no sentido de
considerar ilegal tal desconto e determinar o pagamento(devolução) da importância de R$
5.175,00 por parte da recorrida, que fora descontada da autora a título de reposição ao
erário, conforme consta da parte inicial do recurso, no tópico 1, “DA PRETENSÃO
AUTORAL”. Além disso, aduz que urge à apreciação por parte dessa Turma a respeito das
parcelas vincendas, relativas às diferenças devidas a título de ATS(3%), na medida em que
essa douta Turma reconheceu, através do v. acórdão, ora embargado, o direito da autoral ao
recebimento do ATS, na base de 20% ao invés de 17%. 

De fato, configura-se a omissão apontada, eis que o acórdão não se manifestou
sobre os seguintes pedidos formulados na inicial:

d) seja condenada a entidade ré a ressarcir a autora da importância de R$ 5.175,00,
devidamente atualizada, referente à reposição ao erário; mesmo na hipótese de não
reconhecimento do direito autoral em receber o adicional de tempo de serviço, na base de 20%,
o que jamais se espera, tendo em vista que o recebimento do ATS neste percentual ocorreu de
boa-fé, sendo esta a condição essencial para a ausência de obrigação de devolução ao erário
público; 
 
e) seja, também, condenada a pagar as diferenças de anuênio(ATS), na base de 3%, a partir de
abril de 2016(data em que suspendeu o pagamento) e  até a data que antecede ao reinicio do
pagamento do ATS, na base de 20%, ou seja, a pagar as parcelas vencidas, a contar de abril de
2016, bem como as parcelas vincendas, além de  condenar a entidade ré ao pagamento do
reflexo destas diferenças sobre gratificação natalina e incentivo à qualificação;  
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Uma vez determinada a revisão da aposentadoria da autora, com cômputo de
período de contribuição ora averbado e alteração do percentual de ATS, não há como
prevalecer a reposição ao erário, imposta pela ré, do valor correspondente a essa alteração.

Assim é que a condenação ao ressarcimento da autora da importância que lhe foi
indevidamente cobrada é consequência inevitável da condenação já constante do acórdão
embargado.

Por outro lado, a determinação de revisão do ato concessório também importa no
pagamento das diferenças decorrentes dessa revisão, apuradas no período de suspensão do
pagamento do percentual de 3% do ATS.

Tem-se, pois, que o acórdão ateve-se a condenar a UFES nas obrigações de fazer,
não impondo as obrigações de pagar decorentes das primeiras.

Impõe-se, pois, a alteração do acórdão embargado para incluir na
condenação as obrigações de pagar decorrentes das obrigações de fazer já determinadas.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para alterar o acórdão embargado, incluindo na condenação da UFES (i) o
ressarcimento dos descontos efetuados a título de ressarcimento ao erário; e (ii) o pagamento
das diferenças resultantes da revisão do ATS de 17% para 20%. Os valores deverão ser
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora incidentes a partir da citação.

      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000410280v8 e do código CRC e8d1d32d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5005718-97.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELLEN DOS SANTOS BRAZ (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RÉU)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REALIZAÇÃO DE
EXAME MÉDICO. URGÊNCIA ADMITIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora - representada pela Defensoria
Pública da União - em face da sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo
que tem por objeto a realização do exame de ressonância magnética com sela túrcica.

Alega a recorrente o que segue:

No entanto, embora o Estado do Espírito Santo tenha reconhecido a necessidade de urgência na
execução do exame médico pleiteado pela recorrente, conforme se denota na manifestação de
evento nº 17, não houve até a presente data, a realização do exame indicado.

Á vista disso, a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente
do interesse de agir, revela-se totalmente incabível, tendo em vista NÚCLEO DE VITÓRIA - 3º
OFÍCIO CÍVEL 3 que, ao contrário do que alegado pelo Juízo na sentença de evento nº 31, não
houve o cumprimento voluntário da pretensão requerida pela autora.

Nesta senda, é imperioso ressaltar que não consta nos autos qualquer informação relativa à
realização do exame médico em comento, de modo que tal conclusão equivocada, desprovida de
qualquer comprovação de cumprimento do exame solicitado, frustrou a recorrente de obter,
através da tutela jurisdicional, a efetivação de seu direito à saúde.

Registre-se que no parecer de evento nº 29, o Ministério Público Federal, ao requerer a extinção
do processo sem resolução de mérito, condiciona tal circunstância a comprovação de realização
do exame de ressonância magnética de sela túrcica.

Destarte, não se verifica no caso em tela a falta de interesse de agir da recorrente, porquanto a
sua pretensão não foi alcançada, sendo evidente, desta forma, a necessidade de provimento
jurisdicional para consecução de seu direito fundamental à saúde.

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis (lei n.º 10.259/01), com pedido de
tutela de urgência de natureza antecipada, proposta por ELLEN DOS SANTOS
BRAZ, representada por sua genitora LETICIA DANIELE DOS SANTOS em face da UNIAO
FEDERAL, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA objetivando
a realização do exame de Ressonância Magnética com Sela Túrcica na Autora.
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A autora afirma ser portadora de Puberdade Precoce (CID E-23-0) e Tumor Ovariano (CID E-
30-0) e estar em tratamento no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM).
Foi-lhe recomendada, pela médica que lhe acompanha, a Ressonância Magnética de Sela
Túrcica, que é disponibilizada pelo SUS.

Ocorre que, ao dar entrada no procedimento de solicitação do referido exame, a mãe da autora
recebeu negativa por parte do Estado, sob a justificativa de que a autora tem idade incompatível
com usuários do exame, cuja faixa etária é de 10 a 100 anos, enquanto Ellen possui oito.

No evento 3, decisão liminar indeferindo o pleito antecipatório e intimando os réus a se
manifestarem.

O Estado do Espírito Santo deixou de apresentar contestação e confirmou a urgência e a
demanda da realização do exame, sendo este indicado para o quadro clínico apresentado pela
parte requerente (Evento 17). Ato contínuo, requereu o julgamento antecipado da lide, tendo em
vista a autorização administrativa interna.

No evento 19, a União apresentou contestação pugnando pela extinção do processo sem
julgamento de mérito em razão de: a) incompetência absoluta dos Juizados Especiais Federais e
ausência de litisconsórcio necessário passivo; b) inexistência de interessa de
agir; c) ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requereu a improcedência do pedido autoral.
Por fim, admitindo a hipótese de procedência da pretensão autoral, requereu a fixação
proporcional da quantia devida a título de reparação.

No evento 21, o Município de Vitória deixou de apresentar contestação tendo em vista que o
Estado do Espírito Santo peticionou informando que dará cumprimento ao pedido de exame
postulado pela autora.

Intimado sobre as contestações (evento 23), a parte autora não se manifestou.

No evento 29, parecer do MPF opinando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório. Decido.

Observa-se nos autos que o Estado do Espírito Santo se comprometeu a realizar o exame
requerido, admitindo a urgência do caso, tendo em vista o quadro clínico apresentado pela parte
requerente e autorização administrativa interna.

Por se tratar de cumprimento voluntário da demanda, sem ordem judicial, verifica-se a perda do
objeto e, consequentemente, a falta de interesse de agir, devendo o processo ser extinto sem
resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

 

A causa de pedir parte da premissa de que o Estado do Espírito Santo recusou-se a realizar o
exame pretendido na autora, uma vez que, tendo apenas 8 anos de idade, sua idade seria
incompatível com a dos usuários do pretendido exame; é o que consta na inicial (ev.1, pág.2):

Ocorre que a genitora deu entrada no procedimento de solicitação do referido exame, tendo sido
negado pelo Estado, com fundamento de que a autora tem idade incompatível com usuários do
exame, cuja faixa etária é de dez à cem anos (10-100 anos), e a autora possui 8 anos.

Contudo, conforme referiu a sentença, ao ser citado o Estado do Espírito Santo não contestou
mas, lastreado em parecer técnico da Secretaria de Saúde, admitiu que tal exame era necessário
e inclusive urgente tendo em vista o caso da autora. O parecer técnico da SESA está em
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evento17-parecer2.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/95), ante o reconhecimento do direito por parte do réu Estado do Espírito Santo e
considerando o que consta do evento 45, cujo memorando2 comprova que a realização do
exame foi diligenciada - a SESA afirmou que tentou entrar em contato telefônico com a família
da autora -, de modo que passou a inexistir resistência do Estado do Espírito Santo a proceder à
realização do referido exame.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
Condeno a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95),
estes fixados em 10% do valor da causa, devendo-se observar o disposto no art. 98, § 3º, tendo
em vista a gratuidade de justiça.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000432384v4 e do código CRC 8cdc6966.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:10
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5017137-80.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: NILSON CEZAR FONTES DA CUNHA

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ CONCEDIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS E PRECEDIDA
DE AUXÍLIOS-DOENÇA POR MAIS DE QUATRO ANOS.
INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA
DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da
decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez do autor/recorrido desde a cessação.

Alega o recorrente a ausência de verossimilhança das alegações do recorrido, ante a presunção
de legitimidade da perícia médica administrativa, que concluiu pela cessação do benefício, bem
como a irreversibilidade do provimento antecipatório. Requer a concessão de efeito suspensivo
ao recurso para suspender liminarmente a decisão recorrida, e o provimento final ao recurso
com a reforma da decisão recorrida, cessando o benefício.

Pela decisão do evento 4 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. 

Intimado, o recorrido não se manifestou (eventos 5, 8 e 10).

Depreende-se dos autos originários que, conforme consta da decisão recorrida, o autor recebia
aposentadoria por invalidez NB 32/533.795.783-6 desde 9/12/2008 (evento 2). Esse benefício
foi suspenso em 01/01/2019 por motivo de ausência de saque por mais de 60 dias (evento 2). A
APSADJ de Belo Horizonte - MG informou (evento 11, OFIC1) que, quando da suspensão, o
segurado estava recebendo mensalidade de recuperação, já que a perícia realizada em
24/09/2018 encerrou a aposentadoria por invalidez, passando o autor a receber mensalidade
de recuperação até 24/03/2020.

Em 31/1/2019, o INSS efetuou o pagamento dos períodos de setembro a dezembro/2018
(evento 16). No entanto, não efetuou novos pagamentos ao autor.

Uma vez que o autor fazia jus à mensalidade de recuperação até 24/03/2020, não há razão para
a reforma da decisão recorrida, ao menos até a referida data.

Ocorre que a decisão recorrida também determinou a suspensão do processo, caso não efetuado
o depósito dos honorários periciais, até que a dotação orçamentária para custeio das perícias
seja regularizada. Em face disso, o processo encontra-se suspenso desde setembro de 2019 e
provavelmente não terá julgamento definitivo até 24/03/2020.
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A decisão está assim fundamentada quanto à antecipação dos efeitos da tutela:

A aposentadoria por invalidez mantida há dez anos - desde 2008 - foi cessada agora, em 2018,
por força tarefa do INSS, visando a redução dos pagamentos feitos e do déficit previdenciário. 
A comprovação segura da incapacidade para o trabalho depende de prova pericial.
Entretanto, em não sendo possível realizar imediatamente a prova pericial, os documentos
unilateralmente obtidos pelo autor podem ser aceitos como prova inequívoca, respaldando ao
menos provisoriamente a manutenção do benefício por incapacidade. A União e o INSS não
podem se beneficiar do seu próprio comportamento, de cancelar o benefício e de impedir que
o autor discuta o cancelamento, ao não destinarem valores para o pagamento de perícias em
AJG. A boa-fé processual determina a distribuição equânime do tempo processual, além do
que há vedação material à utilização benéfica do comportamento contraditório (nemo potest
venire contra factum proprium), que também se aplica à Administração (STF, RCL 25379 A
GR / DF).

O risco de dano de difícil reparação é imanente ao caráter alimentar das prestações
previdenciárias. A aposentadoria por invalidez cessou em 20/9/2018. O sustento da parte autora
depende da manutenção do pagamento integral das prestações vincendas. 

A alegação do recorrente no sentido da presunção de legitimidade da perícia médica
administrativa, que concluiu pela cessação do benefício não prevalece considerando a
legitimidade de todas as perícias médicas administrativas realizadas desde 2006 (fls. 8/15 do
Evento 5-out1), que concluíram pela incapacidade desde então, sem recuperação até 2018.
Note-se que o segurado recebeu auxílio-doença por mais de quatro anos, nos períodos de
13/09/2004 a 15/04/2006, de 25/05/2006 a 28/10/2008 e de 01/12/2008 a 08/12/2008, antes da
conversão em aposentadoria por invalidez, há mais de dez anos.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000415866v8 e do código CRC 1934ab52.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:13
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5019532-45.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DARCILIO MONTI

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS
REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO
ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da decisão que indeferiu o pedido de
antecipação da tutela jurisdicional para que fossem depositados em juízo os valores
incontroversos referentes ao contrato de mútuo firmado com a Caixa Econômica Federal, bem
como para que fossem suspensas as parcelas do aditivo, que se encontram em atraso, e ainda,
para que fosse excluído o nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito.

Alega o recorrente que corre o risco de sofrer uma ação de execução e que o imóvel em que
reside foi dado em garantia no contrato em questão. Argumenta que o indeferimento da tutela
antecipada pode causar prejuízos enormes ao Agravante, fazendo com que a dívida se torne
impagável, podendo levar à restrições do seu nome e dos seus bens, enquanto, de outro lado, o
deferimento em nada prejudica o Agravado, que receberá mensalmente parte dos valores
acordados (valores apurados através de planilha de cálculos) até que a matéria seja discutida e,
posteriormente compensará os que porventura não forem pagos por este período.

A decisão do evento 4 indeferiu a liminar.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

A decisão recorrida tem o seguinte teor:

Inicialmente ressalto que, com base em cognição sumária, não entendo configurada a
verossimilhança das alegações da parte autora. O fato dos valores cobrados mensalmente pelo
réu a título de juros decorrentes do contrato de empréstimo não serem aqueles previstos pela
parte autora, não é suficiente para, em sede de tutela, demonstrar a probabilidade do direito do
pleito autoral, sendo necessário o transcurso da instrução probatória para maiores
esclarecimentos dos fatos tratados no presente processo. Ressalta-se ainda que, por mais
desconfortável que seja uma eventual cobrança indevida cometida contra a parte autora, não
há, outrossim, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que, se afinal
for comprovada conduta ilícita, é plenamente possível recompor o patrimônio da parte
demandante. Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada, o que não impede que seja
novamente analisada por ocasião da prolação da sentença.

Depreende-se da leitura da petição inicial que o autor não concorda com os elevados (e ilegais)
encargos contratuais, não acobertados pela legislação, pretendendo:
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( a ) afastar a cobrança de juros capitalizados diários; 

( b ) reduzir os juros remuneratórios; 

Fundamento: taxa que ultrapassa a média do mercado. 

( c ) excluir os encargos moratórios;

Fundamento: o Autor não se encontra em mora, posto que foram cobrados encargos contratuais
ilegalmente durante o período de normalidade.

De fato, como destacado na decisão recorrida, não há elementos suficientes nos autos a
demonstrar a probabilidade do direito alegado, não se podendo prescindir da instrução
processual para reconhecer a verossimilhança das alegações. 

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000416091v2 e do código CRC 1b458c6c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 18/12/2019, às 15:27:14
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5016389-48.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GILSIRLEI DOS SANTOS

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE CONCEDE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM DA UNIÃO. ANÁLISE CABÍVEL APENAS EM EVENTUAL
RECURSO INTERPOSTO CONTRA FUTURA SENTENÇA. RECURSO
QUE NÃO REFUTA OBJETIVAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso interposto pela União em face da decisão que deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela para determinar, liminarmente, que a União e a Unopar, no prazo máximo de
10 dias úteis, pratiquem todas as diligências que se fizerem necessárias à manutenção e
regularização da bolsa de estudos vinculada ao proUni titularizada pelo autor, sob pena de
multa diária de R$ 100,00 por dia corrido.

Alega a recorrente que é flagrante sua ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista o que
segue:

Consoante se depreende do supracitado art. 17, a aprovação ou a reprovação do estudante pré-
selecionado para bolsa de estudos do Prouni são competências atribuídas ao coordenador do
Prouni na instituição de ensino superior ou aos seus representantes, todos prepostos da mesma.

Portanto, considerando que a citada instituição de ensino privada possui personalidade jurídica
própria, e que o Coordenador do PROUNI é preposto da referida entidade educacional – e não
do Ministério da Educação –, depreende-se que a União, por meio do Ministério da Educação,
não tem qualquer ingerência na manutenção ou no indeferimento da bolsa de estudos, no caso
em tela.

Cabe assinalar, outrossim, que a narrativa deduzida na petição inicial não faz qualquer
referência à prática de ato, comissivo ou omissivo, pelos agentes públicos do Ministério da
Educação. Ademais, não é deduzida nenhuma pretensão em face da União, pelo que é forçoso
concluir a inexistência de pertinência subjetiva na demanda judicial e, consequentemente, sua
inclusão no polo passivo da demanda.

Após explicar o funcionamento do ProUni, alega o seguinte:

Claro está que o benefício do Programa não constitui direito de todos os cidadãos brasileiros,
mas somente daqueles com situação sócio-econômico considerada hipossuficiente e que
demonstram capacidade intelectual de aproveitar o referido benefício em ordem de melhorar sua
condição econômica através da instrução de nível superior.

Logo, não tendo havido o devido preenchimento de todos os requisitos, não pode a parte autora
ser beneficiada com a bolsa, sob pena de violação ao princípio da isonomia, pois todas as
demais pessoas que se candidatarem ao ProUni terão que se submeter aos critérios que o
requerente pretende ver flexibilizados apenas para si.
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Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e seu final provimento.

A decisão do evento 7 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (evento 11), o recorrido pugna pela manutenção da decisão impugnada. 

Conforme já asseverado na decisão do evento 7, a suposta ilegitimidade da União será
apreciada por ocasião de eventual recurso interposto contra a sentença a ser proferida no
processo originário. Não há, por ora, evidência dessa ilegitimidade, mormente considerando
que a determinação judicial foi dirigida à União e à IES (Unopar) no sentido de
que pratiquem todas as diligências que se fizerem necessárias à manutenção e regularização da
bolsa de estudos vinculada ao proUni titularizada pelo autor. Ora, se nenhuma diligência couber
à recorrente para a regularização da bolsa de estudos do autor, a IES logrará êxito no
cumprimento da medida e a União, por outro lado, não sofrerá qualquer prejuízo com a
determinação.  

A decisão impugnada considerou, a teor da razão do cancelamento do PROUNI indicada pela
ré UNOPAR (Evento 1, OUT20 - fl. 03), que há indícios de que o Requerente participou de
processo seletivo com outra IES (UNINTER) visando a concessão de bolsa pelo PROUNI,
como demonstra a troca de mensagens presente às fls. 01/04 (Evento 1, EMAIL19).
Todavia, não houve matrícula na instituição de ensino. Consectário lógico é a inexistência de
real concessão de outra bolsa pelo PROUNI, carecendo de fundamento o argumento utilizado
pela UNOPAR.

Não há como afastar a verossimilhança das alegações, reconhecida na decisão impugnada,
mormente porque o respectivo fundamento não restou objetivamente refutado no recurso, no
qual se sustenta o não cumprimento de todos os requisitos para concessão da bolsa.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas.
Condenação da recorrente vencida em honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000415792v4 e do código CRC d383517f.
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